
Företagsfrukost  
Ons. 2 mars   
kl. 7:45 - 9:00 
Friluftsfrukost utomhus

Företagskväll m. mat 
och mingel 
Ons 18 maj 
kl. 17:00 - 

Kalendariet håller på 
att fyllas upp med mer 
aktiviteter! Mer info 
kommer inom kort..

KALENDARIUM

Näringslivsnytt

Snart ses vi!
Nu släpper restriktionerna och vi kan äntligen 
ses igen! Vi är taggade och sugna på att ses! 
Hoppas ni är lika taggade som vi är! 

sid. 2 

Näringsliv 
februari 2022

AKUT EFTERLYSNING PÅ 
PRAOPLATSER!

Äntligen ska våra elever i årskurs 8 få göra 4 
dagars prao - just nu söker vi platser med ljus 
och lykta! Kan du ta emot en praoelev? 

sid. 3 

 Stipendiater - dags att 
nominera! 

Varje år delar kommunstyrelsen ut ett idrotts-, 
ett kultur- och ett ledarstipendium. Vem tycker 
du ska få årets stipendier?

sid. 4 

Företagarfrukost utomhus!
Vi hoppas på ett glatt gäng som vill ses för en 
grön friluftsfrukost på baksidan av Jaktens Hus 
i Grythyttan den 2 mars.

sid. 5 

Företagsstöd - ALMI
Förutom företagslån, riskkapital och affärs-
utveckling för växande företag har Almi ett 
gediget program med webbinarier. 

sid. 6-7 

Näringslivsrådet: ut ur 
pandemin - nästa kliv!

Ett taggat näringslivsråd träffades på alla 
hjärtans dag för en diskussion på temat “ut ur 
pandemin och nästa kliv” 

sid. 8 

Säker du stöd för att skapa 
större klimatnytta? 

Genom Timbanken Örebro Län kan ditt företag 
få 5 gratis konsulttimmar som hjälper dig med 
analys för de energiåtgärder du behöver. 

sid. 9 



Näringslivsnytt skickas till 
företagare i kommunen. 

Här samlar vi nyheter och 
händelser som är viktiga för 
dig som företagare.

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 

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

Äntligen! Nu verkar det i alla fall 
som om vi alla kan börja planera 
för fysiska träffar! Som vi alla 
längtat!

För att öka kunskapen och 
förståelsen för företagande hos 
kommunens beslutsfattare 
behöver fler komma ut på 
företagsbesök. 

Beslutsfattare måste förstå en 
företagares vardag och vilka 
utmaningar ni företagare står 
inför för att ha med era perspektiv 
i alla beslut som fattas.

Vi från kommunen 
-tjänstepersoner och politiker- 
behöver besöka företag, se 
verksamheten och få höra 
om just dina och ditt företags 
framgångar, utmaningar och 
utvecklingspotential.

Just nu planeras för att 
kommunstyrelsens ledamöter 
ska ut på företagsbesök. 

• Vill du visa upp ditt företag för 
kommunstyrelsens ledamöter?

• Vill du passa på att ställa direkta 
frågor till kommunens politiker?

Ta chansen att träffa oss! 

Vi träffar gärna företag från olika 
branscher och det spelar ingen 
roll om ditt företag är stort eller 
litet. Alla är viktiga!

Efterlysning!
Kommunstyrelsen vill 
träffa er företagare! 

Aktuella datum:
10 maj kl. 10-12
14 juni kl. 10-12

Anmäl ditt intresse till:
camilla.mcquire@hellefors.se

Snart ses vi!  



När?  14-17 mars
Kan du ta emot en prao-
elev? 
Skicka följande uppgifter till 
Katinka Molander

• Företagets namn

• Antal elever som ni kan ta 
emot vecka 11

• Handledare/mejladress till 
kontaktperson 

• Telefonnummer till 
kontaktpersont

Har du frågor? 

Ring eller mejla Katinka 
Molander: 

Tel: 070-641 77 92

Mejl:  
katinka.molander@hellefors.se

Studie- och yrkesvägledare

Grythyttans skola & 
Klockarhagsskolan

Hällefors kommun

Äntligen ska våra elever i 
årskurs 8 få göra prao!
Praktisk arbetslivsorientering 
(prao) är ett obligatoriskt inslag i 
grundskolan för årskurs 8 och 9.

Syftet med prao är att ge 
eleverna en första introduktion 
till arbets- och näringslivet. För 
många elever är prao den första 
riktiga kontakten med ett företag 
och därför en upplevelse som 
i hög grad formar deras syn på 
yrkeslivet. 

Under praon har företagen 
möjlighet att visa eleverna vilka 
olika framtida yrken som finns 
innan eleven bestämmer sig 
för vidare studier i gymnasie-
skolan. Utformningen av arbets-
uppgifterna under praon kan i 
hög grad styras av företaget. 

Tanken är inte att elever ska vara 
fullt sysselsatta hela dagarna utan 
det viktigaste är att få en inblick 
i vad just den arbetsplatsen har 
för roll på arbetsmarknaden. 
Exempelvis: vilken typ av 
företag det är – är det ett 
tjänste- eller industriföretag? 
Vilka yrkesgrupper finns 
representerade? Vad krävs för att 
få arbete hos er? Vad är det bästa 
med ditt jobb?

Personalen på Klockarhagsskolan 
hoppas att så många företag som 
möjligt kan hjälpa oss att hitta 
praoplatser till våra elever. 

Efterlysning!



Nominera genom att klicka här ===>>>
https://hellefors.se/stipendier.html

Har du frågor? Kontakta
Kicki Johansson, kultur- och fritidschef 

Telefon: 0591-641 42
E-post: kicki.johansson@hellefors.se

Stipendiater
Dags att nominera...

Varje år delar kommunstyrelsen 
ut ett idrottsstipendium, ett 
kulturstipendium och ett 
ledarstipendium. Vilka personer 
eller föreningar tycker du ska få 
årets stipendier? Skicka in dina 
nomineringar senast den 27 
februari.

Stipendiaten som nomineras 
måste vara född, bosatt eller 
verksam i Hällefors kommun och 
föreningen måste vara verksam i 
kommunen.

Kulturstipendium

Stipendiet är avsett att 
uppmuntra en person 
ellerförening för goda insatser 
inom något eller några av 
kulturens olika områden 
eller som gjort någon annan 
betydelsefull insats för kulturen i 
Hällefors kommun. Stipendiet är 
på 5 000 kr.

Ledarstipendium

Stipendiet är avsett för att 
uppmuntra ideella ledare som 
engagerat sig för ungdomars 
förenings- och fritidsaktiviteter 
eller som gjort någon annan 
betydelsefull ledargärning i 
Hällefors kommun. Stipendiet är 
på 5 000 kr.

Idrottsstipendium

Stipendiet är avsett att 
uppmuntra en person eller 
förening som gjort en bra 
idrottsprestation eller som 
gjort någon annan betydelsefull 
insats för idrotten i Hällefors 
kommun. Egenskaper så som 
god förebild och kamrat ska 
även väga tungt. Stipendiet är 
på 5 000 kr.

Vilka personer eller 
föreningar tycker 
du ska få årets 
stipendier? 

Upphandling
Kommunen måste enligt lag 
annonsera ut och upphandla 
alla inköp över ett visst 
värde. Vill du bli leverantör till 
kommunen eller till kommunens 
bolag, Hällefors bostads 
AB, måste du lämna ett anbud.   

Kommunen annonserar ut sina 
upphandlingar för en vara eller 
tjänst via Visma Opic. 

På Visma TendSign webbplats 
kan du registrera dig som 
leverantör och därmed 
prenumerera på upphandlingar 
som annonseras. 

På så sätt undviker du att missa 
ett kontrakt.!

www.tendsign.com 



När? 2 mars kl. 7:30-9:00
Var? Jaktens Hus, Nygatan 7
(Gamla Folkets hus i Grythyttan)
Hur? Utomhus vid brasan - 
Kläder efter väder. 
Tillgång till toalett inomhus
Gott om P-platser
anmälan till:  
camilla.mcquire@hellefors.se
senast den 24 februari

Årets första frukost - 
2 mars utomhus
Härmed bjuds du in till 
“friluftsfrukost” centralt i 
Gryhtyttan. 

Även om restriktionerna 
släppt så träffas vi utomhus 
för att eventuellt inspirera till 
annorlunda möten i hjärtat av 
Bergslagen

Du får den senaste 
informationen om vad som 
är på gång i kommunen. Det 
finns även tid och utrymme 
för att mingla och prata med 
varandra. 

Företagarfrukost

Kläder efter väder! 
Vi rekommenderar att klä sig med flera lager, underställ, 
termobyxor, mössa, vantar och i brist på Hällfôrskavaj kan en 
ulltröja under jackan vara ett värmande alternativ!  

Ett urval av programmet: 
- På väg ut ur pandemin?
- Vad händer nu?
- Vad vill vi tillsammans? 
- På gång i kommunen
- Dagens värd: Jaktens hus/
Marmor Filmproduktion
- Ingemar Bygdestam 
om rörliga medias 
genomslagskraft för ditt 
företag. 
- Varumärkens placering 
ditt företagsnamn på bilar, 
höghus och kläder hur ska 
man tänka? 



- ett stöd på företagets utvecklingsresa

24 februari kl 08.30-10.00 
Webbinarium: Made by Women -
 webbinarium inom finansiering och tillväxt. Är 
du i behov av finansiering för att fortsätta driva 
ditt bolag? Hur ska du finansiera dina affärer? Vill 
du etablera dig på en ny marknad? Under detta 
webbinarium får du hjälp att hitta vägar till din 
finansiering, från smålån till riskkapital.
 
https://www.almi.se/kalendarium/?eventid=320227 

Almi Mälardalen – företagslån, 
riskkapital och affärsutveckling för 
växande bolag.

Almi vänder sig till företag i alla faser: 
från en idé att bygga ett företag till dig 
som redan har ett etablerat företag 
som du vill fortsätta utveckla.

Den första kontakten med Almi startar alltid 
med en dialog om företagets behov. Den 
visar om det finns behov av Almis tjänster 
eller om det finns andra aktörer som bättre 
tillgodoser företagets behov.

Almis kalendarium uppdateras löpande med 
spännande aktiviteter och föreläsningar.

Håll koll på https://www.almi.se/
kalendarium

9 mars kl 15.00-18.00 
Startseminarium: 
Digital seminarieserie i tre delar för dig som är 
på väg att starta, nyligen har startat företag eller 
fortfarande känner dig som nybliven företagare.

Mer information och anmälan: https://www.almi.
se/kalendarium/?eventid=319088

9 mars kl 09.00-10.00
Webbinarium: Nyfiken på hur man gör 
affärer i Sydkorea?
Sydkorea har under många år varit en av 
världens snabbast växande ekonomier och har 
idag utvecklats till ett av Asiens rikaste länder. 
Frihandelsavtalet från 2011 har även underlättat 
affärer mellan länderna och skapat större intresse 
hos svenska företag. Business Sweden i Sydkorea 
berättar om marknadens potential och de 
affärsmöjligheter som finns. 

Mer information och anmälan: danny.nelson@
almi.se 

10 mars klockan 08.00
Webbinarium: ” Från ord till handling - 
hur kommunicerar man hållbarhet?” 
Första av fyra i en serie webbinarium med fokus 
på Agenda 2030 och ISO 26000. 

Mer information och anmälan: camilla.bergholm@
almi.se 



23 mars + 6 april klockan 11.30-13.00
Digitalt startseminarium – 
seminarieserie i två delar.
Har du en affärsidé och är beredd att arbeta 
vidare med att starta företag?
Funderar du på vad du ska börja med? Då är 
dessa webbinarium något för dig!

https://www.almi.se/
kalendarium/?eventid=320241 

30 mars kl 09.00-10.30
Webbinarium: Minska ditt företags 
energianvändning – bli mindre sårbar för 
höga elpriser! 
Efter månader av kyla, vilket resulterat i att 
många drabbats av dyra elkostnader, bjuder 
Almi tillsammans med Energikontoren i Östra 
Mellansverige in till ett webbinarium om hur du 
kan minska ditt företags energianvändning och 
vidare sänka dina elkostnader.

Mer information och anmälan:  
maria.eden@almi.se 

30 mars kl 15.00-18.00
Webbinarium/digital workshop: Ekonomi 
för nybörjare
För dig som tycker att företagsekonomi är svårt! 
Tycker du företagsekonomi är tråkigt och svårt 
att förstå? Har du inte riktigt fått klart för dig hur 
resultat och balansräkningen hänger ihop? Se det 
här som ett tillfälle att äntligen förstå den röda 
tråden och varför det är så viktigt att bokföra rätt.

Mer information och anmälan: https://www.almi.
se/kalendarium/?eventid=319089

30 mars kl 08.15-11.30
Affärsutveckling i grupp, ”Made by 
Women” 
Vill du sälja mer? Få bättre lönsamhet? Se över din 
affärsmodell och skapa en handlingsplan? Eller 
hitta nya produkter eller 
utveckla befintliga? Då är Almi gärna med och 
coachar dig längs vägen! Under programmet 
sätter du mål för din verksamhet och strategi för 
vägen dit. Gruppens medlemmar delar med sig 
av sina erfarenheter och stöttar varandra med 
feedback och glada tillrop. 

Mer information och anmälan: carina.gw@almi.se 

31 mars
start för exportprogrammet 
Internationell e-handel 
Den globala e-handeln har vuxit kraftigt de 
senaste åren och fortsätter att växa i rasande takt. 
Att vara tillgänglig på fler marknader medför stor 
potential till ökad lönsamhet och tillväxt, vilket 
bidragit till att fler svenska e-handlare satsar på 
att möta sina kunder internationellt. Under detta 
exportprogram gör vi, tillsammans med ledande 
experter inom området, er väl förberedda inför er 
internationella e-handelssatsning.

https://www.almi.se/
kalendarium/?eventid=320307 

19 april 
start för exportprogrammet Go Export  
För mindre företag kan steget till att växa 
internationellt kännas stort. Hur etablerar 
man sig på en ny marknad? Vilka sälj- och 
marknadsföringskanaler är lämpliga? Hur ska man 
tänka kring det logistiska- och juridiska? 
I exportprogrammet Go Export kommer 
exportcoacher och erfarna experter hjälpa 
utvalda företag med kunskap och verktyg för att 
kunna utveckla sin exportaffär.

Mer information och anmälan: danny.nelson@
almi.se



Näringslivsråd
En gemensam bild - 
vad är nästa kliv? 

Rådet har varit med 
och arbetat fram 
näringslivsstrategin, det 
dokument som ligger till 
grund för hur vi arbetar 
med näringslivsfrågor i 
kommunen. 

Varje år tas en handlingsplan 
fram gemensamt med 
näringslivsrådet.

Just nu ser Näringslivsrådet 
över vad som hittills 
åstadkommit rörande 
näringslivsklimatet, hur vi 
tillsammans kan ta oss ut 
ur pandemin och vad som 
är nästa kliv mot att nå 
gemensamt uppsatta mål. 

Vilka frågor är det vi ska 
fokusera på? 

Ett taggat näringslivsråd 
träffades på alla hjärtans dag 
för att diskutera just dessa 
frågor och mängder av bra 
förslag diskuterades och det 
rådde stor enighet rörande 
att vi nu behöver ta nästa kliv! 

Varför kliv? Därför att steg 
är små. Vi behöver ta ett 
rejält kliv! Därför väljer vi 
att kalla det för KLIV...
Steg 1 - förnya och forma 
näringslivsråd 2.0 

Rådet behöver få ny energi 
samt en bra blandning 
av företagare som kan 
vara represenanter och 
ambassadörer. 

Steg 2 - tillsammans 
identifiera ramverket.

Tillsammans vill vi ta 
fram ett gemensamt 
ramverk och det blir en av 
diskussionspunkterna på 
kommande företagsfrukost.

Vill du som är företagare inom Hällefors kommun vara med driva 
dessa frågor?

Vill du engagera dig i Näringslivsrådet?
Vi behöver din kunskap och engagemang!

ANMÄL DITT INTRESSE TILL: 
 camilla.mcquire@hellefors.se

Näringslivsrådet  är en 
strategisk plattforn för 
att driva gemensamma 
utvecklingsfrågor i 
Hällefors kommun där 
syftet är att bidra till ökad 
attraktivitet, tillväxt och 
ett gott företagsklimat. 



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.  

Davids styrka ligger i att han 
har ett systemperspektiv och 
snabbt sätter sig in i vad som 
är stort och smått i fråga om 
klimatnytta. 

Han är även själv en 
hållbarhetsorienterad 
konsument och har därför en 

bra bild av hur man (inte) bör 
kommunicera till sina kunder. 
Hans målsättning är att det 
ska vara kul med hållbarhet. 
Och det är ju det!

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

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

Näringslivsnytt


