
    
Arkiston päivä 12. marraskuuta
Tule mukaan jännittävälle matkalle 
menneisyyteen kunnan arkistossa 
12. marraskuuta. Arkistopäivänä 
kansliayksikkö paljastaa Sikforsvägen 
7:ssä sijaitsevaan arkistoon liittyviä 
myyttejä ja mysteereitä. Lisätietoja 
osoitteessa hellefors.se/arkivensdag
 

 

Uusi kävely- ja pyörätie
Lokakuussa käynnistetään Hälleforsin 
ja Grythyttanin välisen 6,3 kilometrin 
pituisen kävely- ja pyörätien 
rakentaminen. Lisäksi rakennustöiden 
aikana kolme reitin varrella olevaa 
bussipysäkkiä muutetaan esteettömiksi.  
Lisätietoja osoitteessa trafikverket.se/
grythyttan-hallefors

 

Lokakuussa Hälleforsin urheilukentän 
uuden tekonurmen on määrä 
olla asennettuna ja valmiina 
pelaamista varten. Hällefors AIF:n 
puheenjohtaja Bary Nehad kertoo, 
että kenttä merkitsee paljon paitsi 
yhdistykselle myös Grythyttanin 
IF:lle. Yhdistykset pääsevät muun 
muassa harjoittelemaan useammin ja 

useampina viikkoina ympäri vuoden, 
ja myös muut yhdistykset voivat 
varata ja käyttää kenttää. Lisäksi 
lapset ja nuoret ovat tervetulleita 
urheilemaan spontaanisti, ilman 
ajanvarausta. Avajaiset on tarkoitus 
järjestää toukokuussa 2023.  
Lisätietoja osoitteessa hellefors.se/
nykonstgrasplan

Tänä syksynä toivotamme 
0–6-vuotiaiden lasten perheet 
tervetulleiksi avoimeen lapsi- ja 
perhetoimintaan, joka toteutetaan 
Hälleforsin kunnan ja Örebron 
läänin alueen välisessä yhteistyössä. 
Tapaamme keskiviikkoisin klo 
13–15 Lindholmstorpetin pihalla 

ulkona ja perjantaisin klo 9–12 
Kulturskolanissa. Viihtyisässä 
kohtaamispaikassa voitte lastenne 
kanssa tavata muita perheitä. 
Tarjolla on erilaisia aktiviteetteja, 
tutustu ohjelmaan verkkosivuilla.  
Lisätietoja osoitteessa hellefors.se/
familjeverksamhet

Hälleforsin kunnassa toimii monia hie-
noja yrityksiä.  Ne kohtaavat kuitenkin 
jatkuvasti erilaisia haasteita, ja tällä 
hetkellä suurimpia huolenaiheita ovat 
korkeat energiahinnat ja raaka-aineid-
en hinnannousu sekä vaikeudet hankkia 
tärkeitä komponentteja. 
Nämä eivät ole mitään yksinkertaisia 
asioita yrittäjille. Kunta käy yritysten 
kanssa vuoropuhelua sekä maailman-
laajuisista haasteista että siitä, miten 
kunta voi parantaa elinkeinoelämän 
paikallisia edellytyksiä. 
Kunta, yrittäjät, elinkeinoneuvosto ja 
yrittäjäjärjestöt ovat yhdessä kehitt-

äneet toimintasuunnitelman, jossa 
avainsanoina ovat sinnikkyys ja toimin-
ta. On jatkettava samalla tiellä mutta 
otettava nyt iso askel eteenpäin! Eikä 
kyseessä ole mikään pieni askel vaan 
todella iso HARPPAUS, jossa kunta ja 
yritykset toimivat yhteistyössä. Uskom-
me, että se on avain menestykseen.  
Yhteistyössämme on näille seuduille 
tyypillisesti aina mukana ripaus yl-
peyttä ja reilusti sisukkuutta. Miele-
stäni se on erinomainen resepti hyvän 
liiketoimintaympäristön edistämiseksi!
Camilla McQuire, elinkeinojohtaja 
Hälleforsin kunta

Uusi tekonurmi Hällevin urheilukentälle

Avoin lapsi- ja perhetoiminta

Tiedäthän, että voit tilata toimintaa 
koskevaa tietoa ja uutisia Hälleforsin 
kunnasta ja Samhällsbyggnad 
Bergslagenista. 

Tilaa uutisia ja tietoa toiminnasta
Voit tilata julkaistavat tiedot 
antamalla sähköpostiosoitteesi 
osoitteessa hellefors.se/
prenumerera. 

Etsitkö tapahtumavinkkejä tai 
haluatko kertoa meille näyttelyistä 
tai tapahtumista? Käy osoitteessa 
hellefors.se/evenemang

Tapahtumavinkkejäation
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Energia- ja ilmastoneuvonta
Haluatko säästää energiaa ja rahaa? 
Tiedätkö, että voit saada neuvoja 
kunnan energia- ja ilmastoneuvojalta? 
Neuvonta on maksutonta ja 
puolueetonta. Neuvonantajat auttavat 
kotitalouksia, pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, asumisoikeusyhdistyksiä 

ja järjestöjä säästämään energiaa. 
Neuvonta voidaan antaa digitaalisessa 
tapaamisessa, puhelimitse tai 
sähköpostitse tai henkilökohtaisessa 
tapaamisessa. Lisätietoja osoitteessa: 
hellefors.se/ekr

Hälleforsin kunta pyrkii myös tänä 
syksynä tarjoamaan kunnan lapsille 
ja nuorille syyslomatoimintaa. 
Apurahoja ei valitettavasti ole 
haettavissa, mutta kunta toivoo 
yhteistyön kunnan yhdistystoiminnan 
kanssa jatkuvan ja tarjoaa tiloja 

käytettäviksi mahdollisuuksien 
mukaan. Hälleforsin kunta toivottaa 
kaikille lapsille ja nuorille hauskaa 
syyslomaa!
Lisätietoja osoitteessa hellefors.se/
lov 

Kommunbladet ilmestyy neljästi vuo-
dessa. Jos sinulla on kommentteja tai 
sisältövinkkejä, ota yhteyttä osoitte-
eseen camilla.sandblad@hellefors.se

Vastaava julkaisija: 
Hans Åhnberg, kunnanjohtaja
Seuraa meitä Facebookissa:
facebook.com/hellefors.se

Hällefors kommun
Kyllervägen 37, Hällefors
Telefon: 0591-641 00 
kommun@hellefors.se 
www.hellefors.se

Alfons Åberg täyttää tänä vuonna 
50 vuotta! Hälleforsin kirjasto juhlii 
Alfonsia 13.10.–4.11. järjestetyssä 
”Lilla Alfons” -leikkiympäristössä, 
joka on avoinna lapsille kirjaston 
aukioloaikoina. 29. lokakuuta on Alfons 
Åberg -JUHLAT, jolloin on tarjolla 
erilaisia leikkejä, askartelua ja mehua! 

Lue lisää kirjaston aktiviteeteista 
osoitteesta www.bergslagsbibblan.se

Rakennuslupavaatimukset tiukentuneet
Rakennusvirheet ja -vauriot 
aiheuttavat vuosittain suuria 
kustannuksia yhteiskunnalle ja 
yksittäisille henkilöille. Kaikkiin 
rakennuslupaa tai ilmoitusta 
vaativiin toimenpiteisiin vaaditaan 
valvontasuunnitelma.  1. syyskuuta 
astuivat voimaan aiempaa 
tiukemmat, valvontasuunnitelmia 
koskevat vaatimukset, olipa 
kyseessä rakentaminen, purkaminen 
tai muutostyöt. Tiukennetut 

vaatimukset merkitsevät 
muun muassa sitä, että ennen 
valvontasuunnitelman laatimista on 
tehtävä dokumentoitu riskinarviointi. 
Todetut riskit on sen jälkeen 
sisällytettävä valvontakohdiksi 
valvontasuunnitelmaan. 
Valvontakohtien tulee olla tarkkoja, 
ei yleisiä, ja niissä on selkeästi 
ilmoitettava, mitä on valvottava. 
Lisätietoja osoitteessa hellefors.se/
kontrollplan

Avoimet ovet Pihlskolanissa

Syyslomatoimintaa lapsille ja nuorille

Kirjastotapahtuma

Hälleforsin uimahalli   
Hällefors Badhusin odotetaan 
valmistuvan ja avaavan ovensa 
kävijöille helmikuussa 2023. 
Uimahalliin tulee 25-metrinen 
uima-allas, lämmin uima-allas 
kuntoutusta ja vauvauintia varten 
sekä kuntosali ja pukuhuoneet. 
Sivustoa päivitetään jatkuvasti 
rakennushankkeen edistyessä. 
Lisätietoja osoitteessa hellefors.
se/HälleforsBadhus

Yhteistoimintaa ravintola- ja 
hotellikorkeakoulun kanssa
Grythyttanin ravintola- ja 
hotellikorkeakoulun opiskelijat laativat 
syksyn aikana ateriakonseptin nimeltä 
”Miltä omavarainen Hällefors maistuu 
tulevaisuudessa”. Hälleforsin kunnan 
toimeksiantaman hankkeen tulokset 
esitellään marraskuussa. 
Lue lisää kurssista ja yhteistyöstä 
osoitteesta hellefors.se/RHS

 

Pihlskolan kutsuu kaikki avoimien 
ovien päiville 27.11. Päivän aikana 
esitellään toimintaa, opiskelijoiden 
UF-yritykset ovat paikan päällä 
koulun pihalla ja koulun oppilaiden 
ylläpitämässä Silvergrytan-
ravintolassa on maksullinen 
lounastarjoilu. Tarjolla on myös 
kaikille sopivaa toimintaa.Lisätietoja 
osoitteessa hellefors.se/pihlskolan


