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DIGITAL FÖRETAGSFRUKOST - SAMMANFATTNING 

Årets första företagsfrukost ägde rum fredagen den 12 februari. Även 

denna gång i digital form, ett format som fungerar helt ok även om vi 

längtar efter den energi det ger att faktiskt ses, samtala och äta frukost 

tillsammans. Det är ju faktiskt i med mötet mellan människor som energi 

och handling uppstår, men det digitala formatet är bättre än att inte ses 

alls, så vi fortsätter att försöka.  På frukosten hann vi med:  

 Några väl valda avskedsord av Tommy Henningsson som gjorde sin 
sista dag 

 Hälsa Hans Åhnberg, ny kommunchef välkommen. (se presentation 
av Hans på sid 2.)    

 Status på olika byggprojekt som renoveringen av gamla 
kommunhuset, nybyggnation av förskola, vård- och omsorgsboende.  

 Första spadtaget för simhallen tas troligen i början av mars.   

 Utredningen om Restauranghögskolan fortgår och kommunen tar en 
aktiv roll.  

 Etableringen av Lake Resort Bergslagen pågår och det arbetas för 
fullt både från projektets sida och från kommunens förvaltning. 
Kommunen har tack vare sitt medlemskap i Business Region Örebro 
fått draghjälp av etableringskoordinatorn Victor Sunnliden som viker 
20% av sin tid för att lotsa Lake Resort-projektet rätt.  

 Vi fick hälsa Camilla Sandblad, ny turismsamordnare och 
kommunikatör välkommen. Hon ska arbeta med att utveckla 
besöksnäringen och ansvara för kommunens besöksservice samt 
stärka upp kommunens kommunikation till invånare och företagare. 
(se presentation av Camilla på sid 3.)   

 Camilla McQuire presenterade handlingsplan för näringslivsarbetet 
2021. Mycket handlar om att stärka upp kommunikation och dialog 
med företagen. Handlingsplanen kommer att finnas tillgänglig på 
kommunens webb inom kort. 

KALENDARIUM 

 Näringslivsråd 

Måndag den 22 mars  

kl. 16:00 - 17:30 

Digital träff 

 Näringslivsråd 

Måndag den 26 april 

kl. 15:30 - 17:00 

Digital träff 

 Företagsfrukost  

Onsdag den 19 maj  

kl. 7:45 - 9:00 

digital träff 

 Företagsfrukost  

Onsdag den 29 september  

kl. 7:45 - 9:00 

digital träff 

 Företagskväll med mat och 

mingel 

Torsdag den 2 december  

kl. 17:00 -  

 

Näringslivsnytt 



VÄLKOMMEN SOM NY KOMMUNCHEF I 

HÄLLEFORS KOMMUN HANS ÅHNBERG! 

Vi hälsar Hans 
Åhnberg  välkommen som ny 
kommunchef i Hällefors kommun. 
Han började sin tjänst måndagen 
den 8 februari.   

De senaste sju åren har Hans 
arbetat i Knivsta kommun som 
utbildningschef/biträdande 
kommundirektör. Även 
samverkansfrågor inom Region 
Uppsalas olika nätverk har ingått i 
hans uppdrag. Från början är han 
utbildad fiollärare men har de 
senaste 32 åren haft olika 
chefsuppdrag inom kommunal 
förvaltning.  

Hans är uppväxt i norra 
Bengtstorp utanför Gyttorp men 
har bott i Stockholm i många år. I 
samband med att han nu tillträder 
det här jobbet så har Hans också 
övertagit släktgården och håller 
precis på att renovera inför 
familjens flytt tillbaka dit. Hans är 
gift och har fyra egna barn och 
två bonusbarn samt ett barnbarn.  

Några av Hans intressen är 
trädgård och odling, matlagning, 
film och att efter bästa förmåga 
träna och röra på sig. 

Hans är otroligt glad och stolt 
över att ha fått jobbet som 
kommunchef här i Hällefors och 
säger: 

– ”Att få återvända till hembygden 
och bidra till den fortsatta 
utvecklingen här känns oerhört 
inspirerande. Jag är imponerad 
av det driv och den 
utvecklingsvilja som jag mött från 
första stund och ser fram emot att 
fortsätta i den andan.  

- Samverkan med det lokala 
näringslivet är en central fråga för 
kommunens framtida utveckling 
och jag ser fram emot att fortsätta 
det arbetet tillsammans med er 
och mina kollegor här på 
kommunförvaltningen” 

  

”Jag är imponerad 
av det driv och 

utvecklingsvilja som 
jag mött från första 
stund i och ser fram 
emot att fortsätta i 

den andan!” 

Vill du välkomna nya invånare 

och locka nya kunder?  

Vi hoppas att så många som möjligt 

från vårt lokala näringsliv vill vara 

med och välkomna nya 

kommuninvånare! 

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.  

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..  

OBS! Vi planerar även en särskild 

studentpåse för nyinskrivna 

studenter på restaurang-högskolan 

vid terminsstart.  

Du kan självklart vara med i båda 

påsarna och vill du ha olika 

erbjudanden så fixar vi det!    

”Nyinflyttad?  

Välkommen att hämta din inflyttningsgåva hos oss” 



MÖT CAMILLA SANDBLAD - NY KOMMUNIKATÖR 

OCH TURISMSAMORDNARE 

Den 1 februari börjande Hällefors kommuns nya kommunikatör och 
turismsamordnare Camilla Sandblad. Det är en delvis nyinrättad 
tjänst och Camilla kommer dela sin tid mellan att förstärka 
kommunens externa kommunikation och hjälpa till att utveckla och 
samordna Hällefors och Bergslagens turistiska utbud.   

Camilla har studerat turism med ekonomi och kulturgeografi på 
Mittuniversitetet och har ett långt förflutet inom besöksnäringen i 
Sörmland och Småland, främst med fokus på marknadsföring, 
kommunikation och destinationsutveckling.  Under flera år jobbade 
hon åt Glasriket AB och senast på Destination Eskilstuna.    

För fem år sedan flyttade Camilla från Kalmar till Strängnäs med sin 
man och två tonårsbarn. På tomten i Strängnäs har hon tre bikupor, 
och utöver att ta hand om bina gillar Camilla att dreja och vara i 
naturen. Camilla veckopendlar till Hällefors och kvällstid kommer ni 

säkert att se henne i skidspåret 
och till våren i MTB-spåren.  

Hon ser fram emot sitt nya jobb 
och säger:  
- det ska bli jättekul att upptäcka 
och lära känna Hällefors och 
Bergslagen! Jag tycker om att 
lära känna nya platser och 
människor. Jag sökte tjänsten för 
att det är ett uppdrag med 
varierande arbetsuppgifter, som 
jag brinner för.  

- Jag är en social person som 
trivs när det händer mycket och 
hoppas kunna bidra med min 
erfarenhet, energi och kreativitet i 
Hällefors.  

UPPHANDLING OCH 

KOMMUNALA INKÖP 

Alla inköp, utom sådana 

med lågt värde, måste 

annonseras och 

upphandlas. Det innebär 

att du som vill bli leverantör 

till kommunen eller till 

kommunens bolag, 

Hällefors bostads 

AB, måste lämna ett 

anbud.    

Kommunen annonserar ut 

sina upphandlingar för en 

vara eller tjänst via Visma 

Opic.  

» Pågående 

upphandlingar 

På Visma TendSign 

webbplats kan du 

registrera dig som 

leverantör. Därmed kan du 

sen som leverantör 

prenumerera på 

upphandlingar som 

annonseras och på så sätt 

undvika att missa ett 

kontrakt. 

» www.tendsign.com 

  

När du har bestämt dig för 

att lämna anbud så tänk på 

att börja arbeta i god tid. 

 Läs 

förfrågningsunderlaget 

noggrant. 

 Fråga dig vad som 

efterfrågas och på 

vilka villkor. 

 Ställ skriftliga frågor 

om 

förfrågningsunderlaget 

är oklart. 
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”Jag är en social person som trivs när det händer 
mycket och hoppas kunna bidra med min 
erfarenhet, energi och kreativitet i Hällefors.”  

I flertalet dialoger mellan kommun 
och näringsliv har det tydligt 
framkommit att kommunens 
kommunikation behöver förbättras. 
Politiken gav i höstas uppdraget 
att ”stärka kommunens 
kommunikation”. Detta ledde fram 
till en kombinationstjänst som från 
den 1 mars kommer att tillhöra den 
nya Enheten för Näringsliv & 
kommunikation som kommer ledas 

av Camilla McQuire. Enheten får 
också förstärkning av 
webbredaktör Laila Sandberg och 
tillsammans ska teamet bidra till 
att både stärka 
Näringslivsklimatet, utveckla 
besöksnäringen och samordna 
kommunens externa 
kommunikation.  

ENHETEN FÖR NÄRINGSLIV & KOMMUNIKATION 

http://www.opic.com/org/hallefors_kommuns_upphandlingar/
http://www.opic.com/org/hallefors_kommuns_upphandlingar/
http://www.tendsign.com
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ÄGER DU EN 

KOMMERSIELL 

FASTIGHET?  

VILL DU HYRA UT 

ELLER SÄLJA?   

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 tack vare ett 

kommun/regionavtal som 

Business Region Örebro 

upphandlat för alla sina 12 

medlemskommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDIGA LOKALER 

Meddela oss gärna på 

kommunen så kan vi hjälpa 

till att förmedla kontakter.  

Vi får in förfrågningar på 

lediga lokaler lite då och då.  

Frågor? Maila till:  

camilla.mcquire@hellefors.se  

DAGS ATT NOMINERA KANDIDATER TILL 

HÄLLEFORS KOMMUNS KULTUR- LEDAR- 

OCH IDROTTSSTIPENDIUM 2021 

Kommunstyrelsen beslutar årligen att utse person och/eller förening till 

idrotts-, kultur- och ledarstipendium. För samtliga stipendier gäller att 

personen är född, bosatt eller verksam i Hällefors kommun eller att 

föreningen är verksam i kommunen. 

KULTURSTIPENDIUM 5 000  

Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening för förtjänstfulla 

insatser inom något eller några av kulturens olika områden eller som 

gjort någon annan betydelsefull insats för kulturen i Hällefors kommun. 

LEDARSTIPENDIUM 5 000  

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. 

IDROTTSSTIPENDIUM 5 000  

Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/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. 

Nominerar gör du på kommunens webbsida www.hellefors.se 

Senast 26 februari behöver vi få in nomineringen.  

Välkomna att kontakta kultur- och fritidschef vid ev frågor: 

kicki.johansson@hellefors.se, tel: 0591-641 42  

http://www.objektvision.se/
mailto:camilla.mcquire@hellefors.se
https://hellefors.se/kulturfritid/stipendier.4.67b1a99c149341a3a6996d7c.html
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TAKSKIFFERSPECIALISTEN 

Ökat kvinnligt ledarskap, bättre resultat 
och stolta ögonblick. 
Takskifferspecialistens VD Ulf Håkansson 
summerar höjdpunkterna 2020 och blickar 
framåt .  

Snart kan vi släppa 2020 helt och sätta det 
gångna året i en evig karantän i våra minnen. 
Men först minns vi tillbaka till några av 
höjdpunkterna från året, som trots allt var 
många, innan vi riktar allt fokus mot vad 2021 
har att erbjuda. 

– Jag har många fina minnen från våra projekt 
förra året. Det är svårt att bara välja ett. Det är 
många slutbesiktningar man kommer till där 
det inte finns några anmärkningar alls och 
beställarna öser beröm över arbetet. Det är 
lika minnesvärt varje gång och jag blir så 
otroligt stolt över våra hantverkare. 

Slutbesiktningar utan anmärkningar och fint 
hantverk är något som Ulf har sett tidigare 
och är övertygad om att han kommer få se 
mer av, men 2020 hade också fler 
höjdpunkter. 

- Den kanske absolut största höjdpunkten för 
mig var att vi fick in en ny projektledare och 
därmed ökade det kvinnliga ledarskapet i 
organisationen. Det är ju faktiskt en ökning 
med 100 % och något som har fattats, så det 
känns både viktigt och väldigt bra, säger Ulf  

NYTT MARKNADS-OMRÅDE OCH 

UTRYMME FÖR NYA LÄRLINGAR 

2021 har redan bjudit på en nyhet – ett nytt 
marknadsområde. Takbesiktningar ingår ofta 
som en självklar del av projekten, men sedan 
årsskiftet är det även en fristående tjänst. 

– När vi åker och tittar på ett nytt jobb så gör 
vi ju mer eller mindre en takbesiktning. I vissa 
fall är det dock bara en takbesiktning som 
önskas, och det är det som är skillnaden nu, 
att vi erbjuder det som en ren tjänst. 
Förhoppningsvis är det ett område som kan 
växa under året. 

Samtidigt som nya tjänster lanseras skrivs 
även Takskifferspecialistens handbok. Ett 
omfattande verk som kommer att innehålla allt 
som en takskifferspecialist behöver veta. 
Boken väntas vara klar till sommaren och ska 
hjälpa projektledaren, hantverkarna och 
kommande lärlingar på företaget. 

– Vi jobbar på för fullt och det blir nästan som 
en instruktionsbok i stil med hur man skruvar 
ihop en IKEA-byrå. Enkla förklaringar kommer 
varvas med fördjupad läsning. Nu börjar vi bli 
redo för att ta in nya lärlingar igen, så boken 
är något vi även kan ha nytta av i vår interna 
skifferskola som vi startade upp under 2019. 
Det ska också bli kul, att få in lärlingar. 

Det kan bli ett roligt år för 
Takskifferspecialisten med nya områden, en 
behjälplig handbok, nya lärlingar och kvinnligt 
ledarskap på plats. Och året har börjat starkt. 

 

- Vi har börjat 2021 med en rekordstart 
faktiskt. Det är vi otroligt glada över.  

Efter nyår brukar vi inte kunna gå upp i 
full bemanning igen förrän mars-april, 

men i år kan vi göra det redan i februari 
och det känns fantastiskt bra.  

Vi hoppas på en tidig vår! 



Du får det här nyhetsbrevet för att du finns med i vårt register för utskick till företagare.  

Vill du inte längre ha information kontakta oss så tar vi bort dig från listan 

 
Ansvarig för nyhetsbrevets 

innehåll:  

 

Camilla McQuire 

Näringslivsstrateg  

Tel: 0591-64128 

camilla.mcquire@hellefors.se 

 

 

 

 

Hällefors kommun 

Sikforsvägen 7 

712 83 Hällefors 

Vi fortsätter att boka in 

företagbesök, men anpassar oss 

till rådande omständigheter och 

ställer om till digitala möten. Vi vill 

fortsätta att ha en dialog direkt 

med er företag.  

Har vi inte hunnit ringa till dig och 

boka in ett besök?  

Vill du träffa oss? Vill du ha hjälp 

och råd i ett ärende? Tveka inte! 

Hör av dig till oss så bokar vi in en 

digital fika!  

Har du synpunkter på vad vi ska ta med i nästa nummer? Vill du att vi 
ska skriva om dig och ditt företag? Hör av dig och berätta vad du vill 

läsa om! 

DIGITALA FÖRETAGSBESÖK  

Företagsjouren är en neutral 

förmedlare av kontakter och 

information till länets företag 

som kan behöva extra stöd, 

råd.  

Här finns ingångar till 

professionell företags-

rådgivning, affärsutveckling 

och finansiering.  

Timbanken är till för dig som vill utveckla 
ditt företag i Örebro län. Du får fem timmar 
med en affärsrådgivare - välj själv vad du 
vill få bättre koll på.  

 

Timbankskompassen  
ger dig vägledning.  

mailto:camilla.mcquire@hellefors.se?subject=synpunkter%20och%20förslag%20till%20nyhetsbrev
https://www.timbanken.eu/Orebrolan
https://www.timbanken.eu/orebrolan/timbankskompassen/

