
 
 

   

Företagarfrukost 2019-04-17 
Minnesanteckningar 
Till Hällefors företagarfrukost är samtliga av kommunens företagare välkomna utan 

kostnad. Funderar du på att starta företag eller är intresserad av frågor som rör 

företagande och andra samhällsområden så är du också välkommen. 

Du har möjlighet att marknadsföra dig och ditt företag så ta gärna med visitkort och 

informationsmaterial. 

 



 

 
 
Frukostmöte för företagare 
Folkets Hus 17 april kl. 07.30 – 09.30 
 

Till årets andra företagarfrukost kom 57 deltagare. Vi var glada över att så många kunde komma trots 
att det var påskvecka. Vi provkörde också med ett 30 minuter längre program och avslutade klockan 
09.30 

Gabriela Kloth, Näringslivsstrateg, Hällefors kommun öppnade frukosten och välkomnade alla. 

Aktuellt från kommunen.  
 

  

Tommy Henningsson, Kommunchef i Hällefors kommun  
 

Vi arbetar just nu med ett antal strategiområd, högsta prioritet är en ekonomi i balans för 
Hällefors kommun. Viktiga samhällsutmaningar är kompetensförsörjning, integration, 
infrastruktur och attraktionskraft. 
Då det gäller integration så är det grundläggande viktigaste uppdraget utbildning och/eller 
arbete för våra nya medborgare. I integrationsarbetet är ni företagare viktiga eftersom det 
finns ett stort behov av arbetskraft och kompetens idag och inför framtiden. Har ni  behov 
av praktikanter  och  kan  erbjuda praktikplatser och söker arbetskraft så  kontakta gärna: 
 

• Cecilia Albertsson, aktivitetsledare integrations- och  
arbetsmarknadsprojektet ”All in” Telefon: 070-228 81 62 
E-post: cecilia.albertsson@hellefors.se 
 

• Benny Karlsson, samordnare arbetsmarknadsenheten Telefon: 0591-641 58 
E-post: benny.karlsson@hellefors.se 
 

Vad gäller kompetensförsörjning så jobbar vi med två spår, kompetensförsörjning till 
näringsliv och företagsamhet och till kommunen. Ann Karlsson kommunens HR-chef  har 
uppdraget för att ta fram en  kompetensförsörjningsplan för den kommunala 
organisationen. 
Infrastrukturfrågor,   en ny detaljplan för centrum håller på att tas fram. En ny detaljplan 
är en förutsättning för det fortsatta utvecklingsarbetet i centrum – Stationsvägen är snart 
helt klar.  
Kommunen fortsätter att jobba med cykelvägen mellan Hällefors och Grythyttan. 
Målsättningen är att innan årets slut ska ha gjort färdigt detaljplanarbetet så att anläggning 
av cykelvägen kan påbörjas nästa år. 
Digitaliseringsarbetet när det gäller fiberutbyggnad prioriteras. 
Medborgarundersökning kommer att göras i höst för att få svar på vad man tycker om 
Hällefors kommuns arbete. Det finns ett uppdrag från politiken att etablera ett 
organisations- eller föreningsråd och att  utveckla kommunens  medborgardialog. 
Lokalförsörjningen handlar mycket om vad vi vill med centrum. Huvuduppdraget är att 
komma fram till vad gamla kommunhuset ska fyllas med för verksamheter. 
Förhoppningsvis finns det en färdig plan innan sommaren. 
När det gäller bostadsförsörjningen så jobbar BOAB, med att skapa nya bostäder, att 
avveckla bostäder och att få igång en flyttkedja.  
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Camp ”Hällförs” 28-29 juni 2019 
 
  Presentation av Nann Persson, Micke Andersson, Marcus Andersson, Simon 

Wennerström och Maria Jansson . 
 
Vill du vara med och arbeta som volontär hör gärna av dig till Galaxen. 
 
Idékläckaren själv, paraolympiern och flerfaldige världsmästare n Anders Olsson, kunde 
tyvärr inte vara med på denna frukost. Anders har provat på massor av olika sporter och 
aktiviteter som vi utan funktionsnedsättning inte ens skulle våga oss på. 
Hans tanke är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna testa olika aktiviteter för 
att få känslan att uppleva att det mesta är möjligt. 
 
I år är det 3:e gången man kör Camp Hällförs.  
Exempel på aktiviteter man haft tidigare år är: Fiske, luftgevärsskytte, älgskytte, 
lerduveskytte, pistolskytte, fyrhjuling, specialcyklar, segways, rally- och folkracebilar, 
hästridning, bowling m.m. Förslag på nya aktiviteter mottages gärna 
 
Alla aktiviteter är kostnadsfria för både deltagare och assistenter. I fjol var det med över 100 
personer som på något sätt var delaktiga under Camp Hällförs. Det fixades med mat, bränsle 
och däck till bilarna, kläder m.m. 
Camp Hällförs bygger helt på ett fantastiskt engagemang från så många mäniskor. 
 
Föreningen söker sponsorer och funktionärer: 
Alla är varmt välkomna med att hjälpa till på alla sätt. 
 
Välkommen att kontakta den nybildade förening, Föreningen Galaxen som arrangerar Camp 
Hällförs om du eller ditt företag vill vara med och bidra. 
Kontaktperson är: 
Git Lungström, Telefon: 0591-64406/64396 
E-post: git.lungstrom@hellefors.se 
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Vad jobbar näringslivsfunktionen med just nu? 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Gabriela Kloth, Näringslivsstrateg Hällefors kommun informerar om vad som 
händer inom näringslivsfunktionen just nu. 

• Man jobbar med att ta fram en seminarieserie för nyföretagare, Almi. 
37 nya företag startades i Hällefors förra året 

• Uppdrag att utveckla kommunservice tillsammans i den norra länsdelen 
• Samverkan med LRF, Restaurang och Hotell Högskolan vid ORU 

Vilka frågor är viktigast för företagen att samverka kring? 
• Kommunbroschyr, om hur det är att bo och verka i Hällefors kommun 
• Näringslivsstrategi och Turismstrategi 
• Planer på mässa januari 2020 
 
 

Beslutsprocess för antagande av ny uppdaterad Näringslivsstrategi. 
 

 

Antalet företag i Hällefors kommun. 

• 200 aktiebolag 
• 275 enskilda näringsidkare 
• Ca 15 handelsbolag 
• 10 ekonomiska föreningar 

Idag har kommunen direktkontakt med 275 företag. Tipsa gärna fler företagare om våra 
nätverk och företagarfrukostar.  Når vi ut och till flera så kan vi samverka och arbeta för 
bättre förutsättningar för företagsutveckling i Hällefors kommun. 

Välkomna med konstruktiva inspel till hur vi arbetar för att möjliggöra utveckling 
för er företagare. 

Gabriela Kloth, näringslivsstrateg                                                                              
Telefon: 072 202 80 81                                                                                                     
E-post: gabriela.kloth@hellefors.se 
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Etableringsförutsättningar i Hällefors kommun 

 
   

Mikael Pulkkinen, Samhällsstrateg Hällefors kommun 

Hösten 2017 fick man ett uppdrag av kommunstyrelsen att göra en 
industrimarksutredning, att undersöka vad det finns för förutsättningar i Hällefors och 
Grythyttan. Det som gjorts under 2018 är att man gjort en inventering av marken vi har. 
Vi har idag ca 25 hektar planlagd industrimark. Med tanke på att det finns ca 500 
företagare så borde det kanske finnas intresse att vi har rätt mark att erbjuda . 

Hällefors kommun har bl.a. ett område i Jeppetorp på 22 hektar – vad gör man med den 
marken?  

Ska vi ha just den marken? Vi kanske ska avyttra den för att skaffa annan mark och 
planlägga för industribruk? Hur ska utformningen av industrimark vara – råmark, eller 
ska det vara en tomt man kan köpa? Det finns en oändlig massa förutsättningar för vad 
man kan göra.  Vi behöver era synpunkter och tydliga behov. Vad behövs för att få 
företag som vill växa att växa – vad kan kommunen göra? 

Hör gärna av er till samhällsstrateg Mikael Pulkkinen: 
Telefon: 0591-641 08, 070-361 60 08 
E-post mikael.pulkkinen@hellefors.se 
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Hjulsjö byförening och mountainbike MTB 

 

 

 

 

  

Mikael Pulkkinen kliver in i rollen som Thord Lindberg som tyvärr inte kunde 
närvara på denna företagarfrukost. 

• 11 leder  
• 200 km led med totalt 4 olika svårighetsgrader  
• Teknikbana 
• Cykeltvätt 
• Försäljning av reservdelar till cykel  
• 10 cyklar för utlåning  
• 10 ställplatser med el för husbil och husvagn  
• Sanitetsutrymmen med dusch, bastu, toaletter 
• Gymnastiksal 
• Café som är öppet hela sommaren 
• Möjlighet till självhushållning med totalt 16 sovplatser vilket möjliggöra 

cykelläger m.m. 
• Ständig utveckling av leder och verksamhet 

Det är en förening och en rörelse som växer snabbt!  

Föreningen söker samarbetspartner  
Kontakta Hjulsjö byförening och MTB 

 

 

 



 

 

Vad händer på Samhällsbyggnadsförvaltningen och vad gör en ny förvaltningschef? 

 

  

Martin Lindström, ny förvaltningschef på Samhällsbyggnad Bergslagen berättar om 
sin bakgrund och tankar om ledning och samverkan. 
 
Förtroende och tillit är en grundförutsättning för ett gott samarbete 

Kvalitetsutveckling (verksamhetsutveckling generellt sett) 
Öka det värdeskapande arbetet och ta bort slöseri. 
Gå ut i verkligheten och titta och möt människor. Sitt inte bakom ett skrivbord på ett 
kontor och tro en massa saker utan besök företagen och se vad de har för verksamheter 
och få en förståelse för vad företagen vill åstadkomma. 

Kunden 
Människorna ska bemötas professionellt och att man skapar förståelse för vad som händer 
och de beslut som tas och att man få en acceptans för det. 
Lyckas man förmedla ett bra budskap, ett avslag, och personen i fråga är nöjd med det, då 
kommer man också kunna leverera positiva beslut med bra budskap. 

Nöjd Kund Index 2018, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

 

NKI/kommun 

 

Målbild 
Ett sagolikt Bergslagen för igår, idag och imorgon! 
En eftertraktad och given aktör i regionen! 

 

 



 

 
Information om möjligheter med solel och om Soldagarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ylva Gullberg, Regional utveckling – Energi och klimat, Region Örebro län 

Intresset för solenergi ökar väldigt mycket. 

 

Varför solel? 

• Lönsam investering 
• Förnybart 
• Marknadsföring – alla gillar solel 
• Kan installeras på befintliga byggnader 
• Rädda världen 
• Mindre känsligt för framtida elpriser 
• Stärkt lokalt näringsliv 
• Politisk vilja 
• Fler gröna arbetstillfällen 

Soldagarna - Soliga dagar i maj 
Minimässa med solcellsföretag, Lönsamt energiarbete – konferens för företag, 
Webbinarium 

 

                    



 

 
Företagspresentation Grythyttans Elinstallationer 

  
Fredrik Berg, Grythyttans Elinstallationer presenterar företaget 

Historia 
Ett företag i fjärde & femte generationen 
Adolf Berg – Harry Berg – Arne Berg – Mikael Berg – Fredrik Berg 

• 1883 Adolf Berg börjar tillverka Cykeln Magnet i Grythyttan  
• 1910 Verksamheten bedrivs i sin nuvarande omfattning med el & tele installation 
• 1990 Mikael Berg tar över bolaget med drift från lokaler i Grythyttan  
• 2001 Filial i Hällefors med två el-montörer på Köpmannavägen 
• 2007 Hela verksamheten flyttar till Hällefors och nuvarande lokaler ”El-tjänst”  
• 2013 Butiken byter kedjetillhörighet från Elspar till nuvarande ELON  
• 2014 Verksamheten breddas med försäljning av Robomow Gräsklippare  
• 2018 Verksamheten breddas med egen VVS-avdelning 

 
Anställda i familjeföretaget: Mikael Berg, Christina Berg, Peter Jörstad, Fredrik Berg, 
Patricia Berg, Marie Dybeck, Stefan Johansson, Christoffer Andersson, Mikael Supponen 
och Andreas Hautamäki. 
 
EL & VVS installationer: 

• Uppdrag åt privatpersoner, företag och kommunala organisationer 
• Avtalsleverantör åt BOAB, Hällefors Kommun m.fl.  
• Monterat ca 200 nyproducerade villor/radhus i Örebro med omnejd mellan 2007-

2013 
• EL installationer, nätverk-fiber, kraft och styr montage m.m.  
• VVS installationer, ROT uppdrag, värmepannor, badrum m.m.  
• Installationsverksamheten står för ca 50% av bolagets omsättning  
• Bolaget som helhet omsatte 2017 ca 15mkr.   

 
ELON Butiken: 

• EL-butik har funnits i lokalen sedan 80-talet 
• Innan dess färgbutik. Innan dess Konsum 
• Försäljning av vitvaror, hemelektronik, luftvärmepumpar, TV/ tele, El-material, 

VVS-material, 12V sommarstugeprodukter, förbränningstoaletter m.m. 
• Sommarhalvåret säljs Robotgräsklippare från Robomow, ca 40st/år 
• Butiken hanterar årligen ca 800 tunga vitvaror 

     (kyl/frys, disk, spis, tvätt/tork, fläkt) 
• Tillgång till nordens största lager för vitvaror via ELON kedjan. 
• Elon.se växer sig allt starkare. Framförallt funktionen ”Hämta i butik” 

 
ELON har ett central lager i Örebro vilket innebär snabba leveranser. 
 
Pågående projekt: 

• Saxå Bruk ”kolhuset” EL + VVS 
• Grythyttan skola, EL + VVS  
• Loka vattensalongen 2.0, EL 



 

 
Att aktivt arbeta med att värna om och utveckla de fantastiska miljöer vi har i 
Hällefors kommun 

 

 

  

Sara Hallström, stadsarkitekt, Samhällsbyggnad Bergslagen 

Vad gör en stadsarkitekt? 

• Övergripande ansvar och rådgivare: offentliga rum, yta och volym 
• Kulturmiljön, gestaltningsfrågor: historiska och nutida lager, detaljer och helhet  
• Arbetar med den byggda miljön: hållbar utveckling 

 socialt – användaren 
 ekologiskt – miljön 
 ekonomiskt - medlen 

• Jobbar även med dialoger, underlag, strategier, utåtriktad information samt som 
representant i olika nätverk  

Vad menas med ”Att aktivt arbeta med att värna om och utveckla de fantastiska miljöer vi 
har i Hällefors kommun”? 
Vad är det för bild av Hällefors man vill visa upp? 
Hällefors har väldigt mycket skog som skall förvaltas – hur gör man det? Hur kan man på 
bästa sätt nyttja skogen? Det finns säkert massor av bra idéer. 

Destination Bergslagens loggan skall tänka på att använda lite mer – för att hjälpa till att 
lyfta kommuners och företagarnas arbete – att vi är Bergslagen! 

I framtidens städer trycker man in skogen i de urbana miljöerna. 
Det är ett av få sätt som vi kan se att vi har en framtid över huvud taget – för vi lever så 
pass ohållbart och har förhållandevis lite växtlighet. Det finns mer betong på jordens yta 
än det finns biologiskt material. 
Vad har vi i Hällefors då? Vi saknar ju betongen – det gör ju ingenting. Vi är framtiden i 
stället. Det finns ju mycket definitioner om hur man ska kunna ta sig runt utan att vara 
energiovänlig. Det är ju vårt stora problem. Energifrågorna är något vi måste ta tag i nu! 

Man kan skapa fantastisk arkitektur i skogen. Treehotel är beläget i Harads vid Luleälven. 
Man bjöd in några av Sveriges mest kända arkitekter som fick i uppdrag att rita häftiga 
trädhus man kan få hyra. Enda upplevelsen förutom hotellrummet är att njuta av själva 
skogen. 

                                     

Hällefors har mycket att förvalta och bevara. All vår spännande arkitektur som berättar 
om vår plats och att det är unikt. Vi har Grythyttans skiffer, bergslagssten, zinnersten 
m.m.  
Dagens urbanisering – inte på landsbygdens bekostnad 
Befolkningen i tätorterna fortsätter att öka samtidigt som landsbygdens befolkning nästan 
är oförändrad. 
Urbaniseringen sker inte längre genom stora omflyttningar från landsbygden till städerna. 
Tätorterna växer främst genom invandring och fler födda. 

Vi ska aktivt arbeta med att värna om och utveckla de fantastiska miljöer vi har i 
Hällefors kommun 



 

 
Destination Bergslagen 

  Håkan Ceder, verksamhetsansvarig på Destination Bergslagen. 

Alla företagare i Hällefors kommun är en del av besöksnäringen.                                  
Turismen skapar möjlighet för besöksnäringen att växa. 

Destination Bergslagen är en liten, liten destination med ca 45 000 invånare. 
Men med fler än 250 000 gästnätter/år - är turismen nu vår nya basnäring? 
Nu måste man ha kreativa människor som utnyttjar det fantastiska läget som vi har i 
Bergslagen. Utan eldsjälarna händer det ingenting. 
Destination Bergslagens jobb är att leverera det som kommunerna vill att de ska leverera 
samt att de ska fylla upp med det som företagarna vill att de ska göra. 

Hur ska man synas i ”bruset”? Hur ska man lyckas få folk att komma hit? Man måste 
skapa lite moderna bilder av Bergslagen. Men man ska inte släppa rötterna för det. 
 

I nya broschyren lanseras nya scener av Bergslagen i år - bilden av Bergslagen förändras 
och stärks – gamla miljöer i nya tappningar. 
Nytt för i år är Bergslagens loppishelg 13-14 juli mellan kl 10.00-16.00. Det är redan nu 
flera hundra anmälda. Och som vanligt kör man också Bergslagens familjeveckor – där 
man försöker få folk i Bergslagen att besöka varandra. 

Nya loggan ”Tillverkad i Bergslagen” har tagits fram för de som tillverkar 
lokalproducerade produkter. Den finns att köpa av Destination Bergslagen till 
självkostnadspris.  

Aktiviteter som Destination Bergslagen arbetar med under våren: 

Bergslagens bästa AW, 9/5 @ Södra bar Stockholm 
I år satsar vi mer på vår viktigaste marknad! 
7 maj - Seniordagen i Kungsträdgården, här träffar vi ca 18 000  aktiva seniorer. 
9 maj - Vi bjuder med hjälp av er in utflyttade bergslagsbor och deras arbetskamrater till 
Bergslagens bästa AW på Södra Bar, Mosebacke. 
Här får man chans att uppleva olika smaker av Bergslagen, mat o dryck samt umgås i en 
skön känsla. 
24-26 maj 
Sverigedagarna på Djurgården. 
Tre dagar där vi får chans att möta upp till 100 000 stockholmare på deras hemmaplan 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hällefors kommun 
Besöksadress: Sikforsvägen 7 
Postadress: 712 83  Hällefors 
Telefon: 0591-641 00 (växel) 

E-post: kommun@hellefors.se 

 

Bjud in eldsjälar och 
entusiaster 

till våra företagarfrukostar! 

   

 

Välkommen på nästa 
Företagarfrukost 
den 4 september 
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