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Företagskväll med  
mat och mingel 

Tor. 2 dec. 
kl. 18:30 - 

Näringslivsnytt

I detta nummer 
Stöd för evenemang   

Nu kan du söka stöd för evenemang  och 
marknadsföringsinsatser som bidrar till att 
förstärka bilden av Hällefors.

sid. 2 

Presentkort till alla  
anställda i kommunen.

Att så många vill delta ger ett mervärde till 
presentkortet och belyser det stora utbud som finns 
inom kommunens gränser.

sid. 3 

Välkommen på julmingel! Vi träffas för ett trevligt julmingel på Cornelis i 
Grythyttan den 2 dec. kl. 18:30sid. 4 

Näringsliv 
november 2021

Du glömmer väl 

inte att anmäla 

dig? 

Julmingel på Cornelis i Gryhtyttan

5 gratis konsulttimmar! Timbanken - för dig som vill utveckla ditt företag i 
Örebro län.  Du får upp till fem timmar om året med 
en affärsrådgivare. 

sid. 5 



“För att fler ska upptäcka 
Hällefors kommuns unika 
värde och möjligheter 
behöver insatserna 
för marknadsföring av 
kommunen öka” 

Detta citat är taget ur stycket 
om stärkt attraktionskraft i 
näringslivsstrategin för Hällefors 
kommun. 

Hur uppfyller vi det? Vad ska vi 
marknadsföra? 

Vi kom fram till att  mycket av det 
som är värt att marknadsföra är 
aktiviteter som skapas av företag 
och föreningar och därför valde 
kommunstyrelsen att lägga en 
del av marknadsföringsbudgeten 
på att  

Stödet söks genom ett enkelt 
mail till näringslivschefen där 
det anges vad ni vill göra och hur 
kriterierna för stödet uppfylls.

Stöd för 
evenemang 2022

Presentkort

Evenemang är viktiga för att 
skapa en positiv bild av Hällefors 
som plats att besöka, bo leva och 
verka i. 

Hällefors kommun vill 
uppmuntra, stötta och  förmedla 
en attraktiv bild av Hällefors.

Därför finns nu möjligheten för 
både företag och föreningar 
att söka stöd för evenemang 
för invånare och besökare som 
hjälper till att förmedla en positiv 
bild av Hällefors.  

Hittills har vi gett stöd till: 
• Företagsföreningens julfilm 

2020/2021
• Cornelisdagarna 2021
• Hällefors IK:s SHL-match 

Örebro - Färjestad
• Företagsföreningens 

julskyltning 2021

Några av kriterierna är:  

• Stödet skall i första hand 
riktas till förstärkning av 
marknadsföring.

• Evenemangets profil förmedla 
en positiv bild av Hällefors. 

• Evenemanget ska vara öppet 
för allmänheten.

• Evenemanget skall aktivt 
involvera lokala företag/aktörer 
i en eller flera branscher.

Mer information 
hittar du på 

https://hellefors.se/
evenemangsstod.html



Äger du en kommersiell fastighet? 
Har du en ledig lokal? Har du mark 
som du vill sälja? 

Objektvision är Sveriges största 
marknadsplats på internet för att hyra ut 
lediga lokaler och sälja fastigheter. 
Som företagare i Hällfors kommun 
registrerar du dig och annonserar dina 
lokaler, din mark och dina fastigheter 
kostnadsfritt på Objektvision.se 

Lediga lokaler? 
Meddela oss gärna på kommunen så kan vi 
hjälpa till att förmedla kontakter. 
Frågor? Maila till:  
camilla.mcquire@hellefors.se 

Här kan du lösa in ditt presentkort
Växthuset 
Blommor och presenter.

Betty Hult i Hällefors - Massageterapeut, med-
icinsk lymfterapeut, taktil stimulering, reflexolog, 
öronakupunktur.
Elon Hällefors - Grythyttans El & VVS
Fullskalig ELON butik med service och 
installation.
Hällefors Möbel AB
Möbler, mattor, gardiner, armaturer, frotté, säng-
kläder, presenter, m.m. 

SAXESS
Hårbehandlingar, 4 frisörer att välja mellan.

Direkten Grythyttan  
Dryck, konfektyr, tidningar, telefontillbehör, foder 
m.m.

Café Guldkringlan
Café i centrala Grythyttan.

Måltidens Hus
Lunchservering.

Loka Brunn Hotell & Spa
Hotell, restaurang och spa.

Grythyttans Gästgivaregård
Hotell och restaurang.

Törnbloms Däckpartner
Försäljning av däck, däckservice, hjulinställning, 
punktering - allt inom däck.
Apoteksgruppen - Receptbelagda och receptfria 
mediciner, noggrant utvalda produkter och goda 
råd om hur du vårdar och förbättrar din hälsa.

Lizas skor
Skor, garn, sybehör och stickade hantverk.

Hällefors Bokhandel - Böcker, leksaker, 
spel, pussel, kontors- och konstnärsmaterial, 
almanackor, pyssel, kort, presenter och papper.

Hällefors Bygg & Järn 
Byggmaterial, färg, inredning.

Pizzans Hus Grythyttan
Pizza, kebab, sallad, grill m.m.

Kjellbergs AB 
Bilservice, bilreparationer, reservdelar, däck, 
däckhotell och däckreparationer.
Katinka Molander Choklad 
Egentillverkade praliner och chokladkakor.

Julia Berg Foto - familjefotograf 
Familje- och porträttfoto, bröllopsfoton och 
personliga fotomontage på magiska sagotavlor.

Colorama
Brett sortiment av färg, tapeter och golv

Norimi
Klassisk massage, avslappningsmassage,  
liniment, borstar, aromaoljor och aromalampor
Mickes Skog & Trädgård
Skog- & Trädgårdsmaskiner, fyrhjulingar, cyklar
fiske, jakt, hund & kattprodukter m.m
Hellefors Herrgård
Julbord eller After Work eller en härlig träff med 
arbetskamrater en vardag.

Cornelis i Grythyttan
Här finner du mat, musik, dryck och en massa 
minnen av svensk musik när den är som bäst.

George’s garage Pub & Café
Lunchservering, à la Carte, pub.
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www.georgesgarage.se

Pizzeria Espana
Pizza, kebab, Sallad, hamburgare.

Medicinsk fotvård med Anette
Fotvård, fot- och underbensmassage, fotkrämer, 
strumpor och presentkort.

Hällefors Ekobriketter
Pellets, träbriketter, loggs, ströbalar från Staben.

TxT Design - Skyddskläder, skor, kläder från 
Craft, Cutter & Buck m.fl med eller utan tryck/
brodyr, skyltar, presentartiklar.

Hällefors gym - Komplett träningsanläggning 
med både maskiner och fria vikter, PT, 
konditionsträning, spinning, kostrådgivning.

Tavelmannen - ikeMaps (mjuka allväderskartor), 
historiska kartor, speglar, tavlor, ramar, få dina 
egna bilder på tapeter, affischer, dekaler m.m.
Bredsjö Mjölkfår - Presentkortet kan nyttjas för 
köp av ost, bröd eller tillbehör, i restaurangen 
och caféet för all mat och fika.* *gäller ej alkohol.

Ica Hallen - Din matbutik i centrum. Charkdisk 
med ost, salami, skinka och annat gott för både 
picknick och fest.

Hjulsjö 103 - Gårdsbageri, kafferosteri & cafè. 
Surdegsbröd, bullar, ost från svenska hantverks-
mejerier, fredagspizza och lördagslunch.

Grythyttans Glass & Choklad
Egen tillverkning av glass och choklad. 

OKQ8 - Bilvårdsprodukter, reservdelar,  fiske- 
och fritidsutrustning. *gäller ej drivmedel, spel och lotter.

Marias massage
Både behandlande och avslappnande massage, 
bambumassage, kopping, medicinsk laser m.m. 

Carinas Massage & Healing - Fokus på andligt 
och kroppsligt välbefinnande. Massage, tarot,
ansiktsbehandling, reikihealing m.m.

Ica Jouren - I butiken fyller vi varje dag på med 
nya färskvaror, frukt och grönt, mejeriprodukter 
och annat gott som förgyller din matvardag.

Hammarns vägkrog - Dagens rätt samt en 
mindre á la carte meny. Fullständiga rättigheter. 
Catering, temakvällar, räkafton m.m.

Regler för presentkortet:
• giltigt t.o.m 20 december 2021. 
• kan endast användas vid ett köptillfälle.
• löses ej in mot kontanter, varken helt eller delvis, 

restbelopp förfaller.

Tempo Grythyttan
Din goda granne. Alltid nära till bra mat och 
service.

Melindas Massage & Friskvård - behandlande 
Massage, kropps- och ansiktsbehandlingar m.m.

Tack för ett gott samarbete!
”Med denna gåva till 

alla våra anställda 
vill vi visa vår 
uppskattning. 

Vi vet att ni gjort ert 
yttersta under  hela 

pandemin.  
Tack för att ni finns!”

Så står det på det presentkort som 
alla anställda inom kommunen fått. 
Presentkortet är på 500 kronor och 
kan lösas in i de butiker, restauranger 
och andra verksamheter som anmält 
att de vill vara med. 

Att så många vill delta ger verkligen 
ett mervärde till presentkortet och 
det belyser verkligen det stora utbud 
som finns inom kommunens gränser.

Ett stort och varmt tack vill vi även 
rikta till alla er som deltar! Tack för 
ett gott samarbete! 

Presentkort



Välkommen Välkommen 
på julmingel!på julmingel! 

Torsdagen den 2 december
kl. 18:30 

på Cornelis i Grythyttan

Julmingel för kommunens företagare där vi 
summerar ett utmanande år och tillsammans 
blickar framåt.

Vi bjuder på ett lättsmält informationsprogram, 
mingel och  musikunderhållning samt en matig 
julmacka och tillhörande dryck.*

* alkoholfritt. Den som vill köpa något annat är självklart välkommen att göra det. 

• Trygghet och brottsförebyggande åtgärder.  
Respresentanter från polisen tillsammans med kommunens 
säkerhetssamordnare Mikael Pulkkinen berättar om hur vi 
gemensamt jobbar samt svarar på era frågor.

• På gång i kommunen.
• Höjdpunkter att se fram emot år 2022.
• Nya företagare i kommunen presenterar sig.
• Mingel & musikunderhållning 
• Begränsat antal platser, anmälan till:  

camilla.mcquire@hellefors.se senast den 29 november



Ansvarig för nyhetsbrevets 
innehåll: 

Camilla McQuire
Näringslivschef

Tel: 0591-64128

camilla.mcquire@hellefors.se

Hällefors kommun
Sikforsvägen 7

712 83 Hällefors

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns med i vårt register för informationsutskick till 
företagare. Vill du inte längre ha informationen - kontakta oss så tar vi bort dig från listan.  

Timbanken är till för dig som 
vill utveckla ditt företag i 
Örebro län. 

Du får upp till fem timmar om 
året med en affärsrådgivare - 
Timbankskompassen ger dig 
vägledning.
https://www.timbanken.eu/Orebrolan

Näringsliv
Vill du vara med och 
presentera dig och ditt 
företag i Näringslivsnytt? 
Har du tankar och idéer 
vad vi ska informera om i 
nästa nummer? 
Hör av dig så fixar vi det till 
kommande nummer. 

Utgivningsdatum 2021-2022: 
24 november 
14 december 
20 januari 
15 februari 
15 mars 
12 april
10 maj
14 juni
6  september
11 oktober
15 november
13 december

Näringslivsnytt

* alkoholfritt. Den som vill köpa något annat är självklart välkommen att göra det. 


