
 

Minnesanteckningar Hällefors föreningsråd 2021-11-23 

1. Välkomna      
Rådets ordförande hälsade alla 16 föreningar välkomna. ”Känns roligt att komma 
igång och träffas fysiskt”. 

 
2. Presentation av anmälda föreningar 

Föreningarna presenterar sig. Vi blev 21 personer som deltog i mötet. 
   

3. Föregående minnesanteckningar 
Kort sammanfattning av föregående föreningsmöte (2021-03-30) som var digitalt. 
Minnesanteckningarna finns på hellefors.se/kulturfritid/föreningar/föreningsråd. 
   

4. Trygghetsskapande aktiviteter/BRÅ 
Kommunens säkerhetssamordnare Mikael Pulkkinen informerade om kommunens 
samarbeten och verksamhet vad gäller trygghetsskapande nätverk och aktiviteter i 
Hällefors. 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) består av polis, kommunens verksamhetschefer, 
politiker och folkhälsoteamet för den norra länsdelen. Viktigt att ha en gemensam 
lägesbild för att gemensamt kunna förebygga och agera. 
Några frågor som är aktuella just nu: 
- Finns en hel del droger i kommunen. Genom vattenprovtagning kan man analysera 
vilka droger som finns och var och hur det förebyggande arbetet kan planeras. 
- Social dumpning där kommunen samverkar bl a med länsstyrelsen, fastighetsägare 
och regionen. 
Finns också en mindre undergrupp till BRÅ, EST-”Effektiv samordning för Trygghet” 
som jobbar med brottsförebyggande insatser. Bl a Trygghetsvandringar 1 ggr/år i 
Hällefors och Grythyttan. Nästa är nu i höst i Hällefors och man kommer bl a att bjuda 
in pensionärsföreningarna och skolungdom. 
Här jobbar man också med lärande, ex polisen är ute i skolorna och målgruppen är 
såväl lärare som elever. 
Den motorburna ungdomen är en stor utmaning och här jobbar EST i samverkan med 
Filipstad för att försöka kartlägga ungdomarnas aktiviteter och rörelse  mellan dessa 
båda kommuner.  
Blev en hel del diskussioner och frågor om bl a polisens närvaro, drogernas framfart 
och  den motorburna ungdomen. Det är viktigt att alla känner ett ansvar från polis till 
föräldrar, skola och föreningsliv,  för att åstadkomma en förändring. 
     



- Registrera otrygg plats via App eller via webben. Syftet med appen är att på ett 
 lättillgängligt sätt möjliggöra för kommunens invånare dygnet runt, året runt, på ett 
enkelt sätt via en app, registrera om man upplever någon plats eller miljö som otrygg. 
Oavsett om det till exempel beror på bristande belysning, vegetation, mörka platser 
eller rädsla för att bli utsatt för brott. Kommunen är tacksam för din registrering                            
Länk nedan till appen. 
https://www.hellefors.se/brottsforebyggande.html#svid12_775448f817307005b091
1a2 

5. Möjligheternas hus - Lindholmstorpet 
En idé som växt fram utifrån att de båda föreningarna, Djurskyddet Vilsna Tassar och 
Sikfors Ryttarsällskap som jobbar med djur och där ser bl a  djurens kraft för välmående 
som också forskning visar på. Att ha en plats för alla och främja alla människors lika 
värde. Här vill man skapa en attraktiv plats runt Lindholmstorpet. Verksamheter som 
att odla (växthus och pallkragar), träffa och umgås med djuren (ex höns, får, hästar, 
ponnyridning), studiecirklar (samarbete med studiefrämjandet), föreningsmöten och 
också driva ett café, är några idéer som växt fram. Fokus är målgrupperna: barn och 
unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Kontakter har tagits med kommunen ang platsen och vilka möjligheter som finns för 
samverkan och vad gäller bygglov, detaljplaner mm. 
Bredsjö kulturkooperativ finns också med i samarbetet då en ekonomisk förening ska 
bildas och en ansökan till allmänna arvsfonden ska skickas in. 
Föreningarna söker fler föreningar som vill vara med.  
   

6. Tankar och diskussion ang föreningsrådet 
Styrelsens ordförande och kommunchefen har några idéer på hur föreningsrådet kan 
utvecklas utifrån ett föreningsperspektiv. Utifrån dessa idéer beslutades det på mötet 
att 1-2 föreningar ska få tillfälle att presentera sin verksamhet på  föreningsrådet. Att 
de föreningar som har en lokal kan stå värdar för ett möte (kommunen står för 
fikakostnader) så föreningsrådet genomförs ute hos er föreningar. Direkt erbjöd 
Sikfors RS och Hällefors OK att stå värdar för framtida föreningsråd.  
   

7. Bidrag att söka till jullovet, övriga bidrag 
Kultur- och fritidschefen informerade om att det kommer att finnas bidrag att söka för 
jullovsaktiviteter i år. Mer information kommer att läggas ut på hemsidan och mailas 
ut till föreningslivet. 
Påminner också om de övriga bidragen som finns att söka evenemangsbidraget, 
aktivitetsbidraget (målgrupp barn och unga) och det nya bidraget till ”mindre  
investeringar”. 
  
 
 



8. Varvet runt, kort vad är på gång 
Föreningarna fick kort berätta för varandra om vad som är på gång då vi inte setts på 
länge körde vi hela varvet runt. Föreningarna börjar sakta starta sina verksamheter 
efter pandemin. Många verksamheter som inte varit igång pga restriktionerna.  
Framförallt har riskgruppen äldre haft många av sina verksamheter nedlagda. Som H-
fors pensionärsbowling, Sävsjöns Bygdeförening och Björksjöns byalag. Röda korset 
har erbjudit musik och dans utomhus i sommar. Under hösten har ex bowlingen 
kommit igång ordentligt. Lite om övrigt vad som är på gång:  Ornitologiska föreningen 
ska söka Lonapengar för att göra Grythytteviken mer tillgänglig, H-fors ishockeyklubb 
(HIK) planerar för en padelhall med medel från Allmänna arvsfonden, bl a har H-fors 
gymnastikförening, HIK, Grythyttans IF, H-fors skytteförening och Somaliska AIK många 
barn och unga på sina aktiviteter. H-fors multikulturella center har i samarbete med  
 Hyresgästföreningen en lokal, en mötesplats för aktiviteter som läxläsning, 
körkortsteori, gym mm. Djurskyddet Vilsna tassar öppnar snart ett katthem i 
Grythyttan med öppet hus den 11 dec, mm, mm. 
 
9. Aktuellt från kommunen 
-Badhuset fortskrider och en badhuschef är nu rekryterad och är på plats 1 mars. 
Invigningen av badhuset är bestämt till 18-20 nov-2022. 
-Nya biblioteket är invigt. Här kommer det finnas tillfälle att besöka utställningshallen 
”Terassen” där bl a Gerd Göran är utställare i januari och på internationella 
 kvinnodagen  invigs utställningen ”Pionjärerna” – kvinnor i olika åldrar i Örebro län 
berättar om sina idrottsliv. Bl a finns en lokal idrottskvinna från ishockeyn med. 
-Medborgardialoger ang utvecklingen av Hällefors centrum fortsätter. Senast en dialog 
med  skolelever som även kommunstyrelsens ordförande deltog i. 
-Taggad- en kulturhelg 28-30 januari 2022 i Folkets Hus, där kommunen/kulturskolan 
och studiefrämjandet söker fler natur- och kulturföreningar som vill vara med. 
         
10. Övriga frågor  
-När är renoveringen av Kronhagsskolans idrottshall klar då det är försenat? 
Slutbesiktningen är 1 dec. Mer information kommer till berörda föreningar.  
-Vi fick ställa in senaste föreningsrådet pga endast en anmälan. Fråga ang hur många 
ska ha anmält sig för att mötet ska genomföras? Bra fråga, vi funderar på den.  
-En fråga kom också upp under kvällen ang pingisbord i kommunen. Det finns  
pingisbord både ute- och inomhus på skolorna och även på kulturskolans fritidsklubb. 
Finns även möjlighet att boka tid och hyra Kronhagsskolans idrottshall för pingisspel. 
 
11. Mötesplanering 2022 
Vårens möten blir på tisdagar förhoppningsvis i feb (hänsyn tas till sportlovet ) och maj 
enl. tidigare beslut. 



Nästa möte kommer vi att bjuda in studieförbunden som får berätta om deras 
verksamhet i Hällefors och vad som är på gång under 2022. De vill gärna samarbeta 
med er föreningar. 
Föreningsrådets ordförande avslutar med att tacka alla och att önska en  
Riktigt God JUL ! 
 
Vid pennan 
/ Kicki Johansson    


