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KALENDARIUM

Hur vill du utveckla 
Hällefors centrum?   

Resan mot ett centrum för alla och med 
goda förutsättningar för den lokala 
handeln har påbörjats. Din åsikt behövs!  
Tyck till!

sid. 2 

Nyföretagarcentrum Kostnadsfri och konfidentiell 
rådgivning som skapar väl förberedda 
egenföretagare.

sid. 3 

Är du intresserad av att 
investera i solpaneler? 

Solturnén 2021 är en digital 
webbinarieserie för dig som är 
intresserad av att producera egen el 
med solceller.

sid. 5 

Välkomstpaket till nya 
invånare! 

Var med och bidra till vår gemensamma 
inflyttningsgåva i form av en påse fylld 
med lokala godsaker och erbjudanden. 

sid. 4 

Näringsliv 



SVARA PÅ 
ENKÄTEN
www.hellefors.se

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

Objektvision är Sveriges största mark-
nadsplats på internet för att hyra ut lediga 
lokaler och sälja fastigheter. 
Som företagare i Hällfors kommun registre-
rar 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 

Resan mot ett centrum för alla i 
Hällefors har påbörjats. Platsen 
som ska bjuda in invånare och 
gäster till möten och aktivitet 
i en trygg miljö. Här skapas 
också goda förutsättningar för 
den lokala handeln som en 
framträdande del i ett levande 
centrum.

Din åsikt som företagare i 
kommunen är otroligt viktig för 
det fortsatta arbetet. 

Ta några minuter och svara på 
enkäten! Tyck till! 

Hur tycker du att Hällefors 
centrum ska se ut och vad vill du 
kunna göra här? 

Mellan den 19 april och den 7 maj 
vill vi höra dina åsikter i en enkät.

Hällefors centrum är Bergslagens mittpunkt, 
som bland skogar och sjöar är en given plats där 
vi vill samlas och vistas. 

Naturen och grönskan återspeglas också i vårt 
centrum. I vårt centrum är framtiden såväl som 
vår historia närvarande. Det är en plats som 
bjuder in alla, invånare och gäster, till möten och 
upplevelser i en trygg miljö. 

Platsen uppmuntrar tydligt till aktivitet i det 
stora och lilla, i stillhet och rörelse. Platsen är 
kreativ och flexibel, här finns utrymme för större 
arrangemang såväl som de små spontana 
mötena under dygnets alla timmar.

Det offentliga rummet skapar goda förutsätt-
ningar för den lokala handeln som en 
framträdande del i ett levande centrum. 

Centrumkärnan utformas för människor mer än 
för bilar. Från centrumkärnan är det lätt att hitta 
till övriga delar av centrum.

Vårt centrum månar om människa och miljö 
med Agenda 2030 och FN:s barnkonvention 
som utgångspunkt. 

Hur vill du förbättra  
Hällefors centrum? 

Politiskt antagen vision för centrum 
juni 2020



Nyföretagarcentrum

NyföretagarCentrum ger kostnadsfri 
och konfidentiell rådgivning till 
den som funderar på att starta eget 
företag – eller redan har startat. 

Erfarna rådgivare hjälper i frågor som 
affärsidé, budget, marknadsföring, 
tillstånd, vart man kan ansöka om stöd 
eller annat som för företagande.

Genom rådgivning hos 
Nyföretagarcentrum blir man väl 
förberedd för livet som egenföretagare. 

Vi tar pulsen på Gunilla Pöchhacker, 
Nyföretagarcentrums  rådgivare i 
Bergslagen. 

1. Vad kan du hjälpa till med?

 Jag hjälper till med affärsutveckling 
- hur du som företagare kan bli mer 
lönsam och hur företaget kan utvecklas. 

Jag hjälper även till i processen att ta 
fram affärsplan, strategi, handlingsplan 
och förslag på hur man kan tänka kring 
produkt- och tjänsteutveckling. 

2. Vilka är dina styrkor? 

Jag ser människan och är en god 
lyssnare. Jasg har erfarenhet och 
kompetens i att starta, driva, avveckla, 
utveckla och leda företag i framgång 
och motgång. En styrka är att få andra 
engagerade, förstå, vilja och att våga! 

3. Vad motiverar dig?

Att få förtroendet att vara med och 
skapa andra människors drömmar och 
att få se dem lyckas!

4. Vad kan man förvänta sig vid ett 
möte med dig? 

Att DU alltid är i focus! Att jag inspirerar 
och motiverar dig och lyssnar på dig och 
dina behov.

5. Hur fungerar det med möten nu i 
pågående pandemi?

Alla möten sker digitalt eller via telefon. 
Du avgör vad som passar bäst för dig!

“Vi skapar 
framtidens 
företag” 

Nya företagarcentrum

Rådgivningen är helt kostnadsfri 
tack vare ekonomiskt stöd såväl 
som personlig expertis och 
engagemang från ett nätverk av 
samarbetspartners.  

Välkommen att kontakta oss.

Bergslagen@nyforetagarcentrum.se

070-3555952

Upphandling Alla inköp, utom sådana med lågt 
värde, måste enligt lag annonseras 
och upphandlas. 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 



Kommunen skickar ut ett 
välkomstbrev med information 
till alla nya invånare. Vi vill gärna 
komplettera detta genom att ge våra 
nya Hälleforsbor en välkomstgåva med 
lokal prägel! 

Vi erbjuder därför våra nya invånare att 
besöka kommunhusets reception för 
att hämta en inflyttningsgåva i form av 
en påse fylld med lokala godsaker och 
erbjudanden. 

 EXEMPEL PÅ VAD MAN KAN BIDRA TILL ATT FYLLA PÅSEN MED: 

 • VÄRDETALONG “KÖP 2 BETALA FÖR 1”

 • RABATT PÅ FÖRSTA KÖPET

 • RABATTKUPONGER

 • VÄLKOMSTGÅVA VID FÖRSTA BESÖKET

EXEMPEL PÅ GIVE AWAYS MED DIN LOGGA PÅ: 

 • VATTENFLASKA 

 • TERMOSMUGG 

 • PENNA

 • PLÅSTER

 •  SKOPUTSARE

 • GODIS

 • REFLEX

 • KORTLEK ELLER ANDRA MINISPEL

 • SITTUNDERLAG FÖR OUTDOORÄVENTYRET

 • LÄPPCERAT

Nyinflyttad? 
Hur välkomnar vi 
nya invånare?  

Kommunen bidrar med karta, 
besöksinformation och inspiration till 
vad man kan uppleva i vår kommun. 

Vi efterlyser nu innehåll i påsen från 
vårt lokala näringsliv. 

Allt som krävs är att skapa ett 
välkomsterbjudande på en talong 
eller bidra med någon smart eller 
rolig give-away. Ge det till oss så 
packar vi välkomstpåsar och delar ut.

Vill du välkomna nya invånare 
och locka nya kunder? 



Vid tre tillfällen i maj kan du ta del av 
tips, råd och fakta från sakkunniga 
föreläsare, experter inom solel och 
nöjda solcellsägare.  Solturnén är 
öppen för alla men extra intressant för 
dig som äger eller driver ett litet eller 
medelstort företag. 

Du kan delta på alla tre träffar, eller välja 
de som passar dig bäst  
– det är helt kostnadsfritt!

Solturnén 2021 är en 
digital webbinarieserie 

för dig som är 
intresserad av att 

producera egen el med 
solceller. 

INBJUDAN
Välkommen till Solturnén 2021:  
Tre webbinarier om solenergi 
Solturnén 2021 är en digital webbinarieserie för dig som är intresserad av att producera egen el med 
solceller. Vid tre tillfällen i maj kan du ta del av tips, råd och fakta från sakkunniga föreläsare, experter inom 
solel och nöjda solcellsägare. Solturnén 2021 är öppen för alla, men extra intressant för dig som äger eller 
driver ett litet eller medelstort företag. Du kan delta på alla tre träffar, eller välja de som passar dig bäst – 
det är helt kostnadsfritt!  

MÅNDAG 3 MAJ, 14.00–15.30 
Titel: Solceller och laddstolpar för besöksnäringen  
Innehåll: Vilka fördelar med solceller finns det för säsongsverksamheter som periodvis har högre energiförbrukning? Och 
hur bör besöksnäringen rusta för ett mer fossilfritt samhälle där allt fler fordon är eldrivna?  
Talare: Bengt Stridh - universitetslektor Mälardalens högskola, Ylva Ek - utvecklingsledare Energikontoret Östergötland, 
Helena Engström - energi - och klimatstrateg Länsstyrelsen Östergötland och Stefan Leskinen - klubbchef Lindesberg 
Golf och hotell. 
 
MÅNDAG 10 MAJ, 14.00–15.30 
Titel: Avfallshantering och andrahandsmarknad av solceller 
Innehåll: Vad händer egentligen med solcellerna när de är uttjänta och monteras ner? 
Talare: Fredrik Benson - verksamhetsutvecklare Elkretsen, Felicia Elmström - utvecklingsledare Region Örebro, Camilla 
Winqvist - solcellsinstallatör och miljöstrateg Heby kommun.

MÅNDAG 17 MAJ, 14.00–15.30 
Titel: Byggnadsintegrerad solel 
Innehåll: Vilka möjligheter finns för att integrera solcellspaneler i fasad och tak?  
Talare: David Larsson - Solisten AB, Björn Lundborg - Fastighetsägarna, Viktor Bergh - OKQ8, Henrik Lundberg - 
Kraftpojkarna och Eva Lindstén - Lindstens Fastigheter. 

Anmäl dig här: framtidenssolel.se/kalender/

FRAMTIDENS SOLEL I ÖSTRA MELLANSVERIGE  
Solturnén 2021 arrangeras inom ramen för Framtidens solel i östra Mellansverige. Det är ett EU-projekt med syfte att 
hjälpa dig som driver eller äger ett litet eller medelstort företag –vi erbjuder information och stöd till dig som vill investera 
i solenergi. Mer information om projektet hittar du på: www.framtidenssolel.se.  
Har du frågor? Kontakta boel.schaulin@lansstyrelsen.se 
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Digital workshop - Hjälp oss 
se Hällefors genom dina ögon!

Ansvarig för nyhetsbrevets 
innehåll: 

Camilla McQuire
Näringslivschef

Tel: 0591-64128

camilla.mcquire@hellefors.se

Hällefors kommun
Sikforsvägen 7

712 83 Hällefors

Vad gör en ort levande? Vad är 
viktigt för människors vilja att 
bo där? Hur lyfter vi värden som 
alla inte ser i ett första läge? 

Under pandemin har det inom 
många yrken visat sig att det går 
minst lika bra att bo på en mindre 
ort, och ändå ha jobbet i storstaden 
kvar. Innebär den möjligheten att 
det automatiskt blir mer attraktivt 
att flytta från städerna? Kan mindre 
orter erbjuda ett liv med ännu mer 
livskvalitet? 

I denna workshop ska vi utforska 
fördelarna med platsen för att kunna 
lyfta fram att även mindre samhällen 
kan vara attraktiva hem för fler. 

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.  

Pandemin fortätter att hålla sitt 
grepp om oss och vi anpassar oss. 

Vi värdesätter den direkta 
dialogen med våra företag och 
bokar in företagsbesök i form av 
utomhusfika, Walk & Talk eller helt 
digitala möten. 

Har vi inte hunnit ringa till dig ännu? 

Vill du ha besök av oss? 

Kontakta oss så bokar vi in en tid! 

Digitala företagsbesök

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.

Det är här vi behöver din 
hjälp,eftersom vi är övertygade om 
att det är ni som bofasta som kan 
berätta om erplats på bästa sätt!

Vi kommer träffas vid ett lättsamt, 
digitalt workshoptillfälle. Den 
leds av Effect Innovation AB och 
kulturantropologen Dr. Katarina 
Graffman på uppdrag av Sveriges 
stålindustriers branschorganisation, 
Jernkontoret.

ANMÄLAN TILL: 
 camilla.mcquire@hellefors.se 
senast fredagen den 23/4.

Tisdagen den 27 april
kl. 17:00 - 20:00


