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

Företagsfrukost  
Ons 28 september 
kl. 7:30-9:00

Årets företagarfest 
Fre 28 oktober 
kl. 18:30 - 

Företagsfrukost 
Ons 23 november 
kl. 7:30-9:00 

KALENDARIUM

Näringslivsnytt

After Work
After Work eller företagskväll med mingel, kärt 
barn har många namn. Den 18 maj träffas vi 
för mat, info och mingel på Georges Garage. 
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Näringsliv 
april 2022

Inspirerande möten med 
företag! 

Det märks att vi alla längtar efter att ses. 
Nu bokas det på med träffar och möten i 
kalendern och det är så givande att få träffa er.

sid. 3-4 

Ovako storsatsar i Hällefors
Ovako investerar 7,3 miljoner euro i valsverket 
i Hällefors. Fyra nya toppmoderna valspar ska 
installeras i valsverket.

sid. 5 

Klimatklivet - ett 
investeringsstöd

Har du idéer på eller funderingar kring 
klimatsmarta investeringar för din verksamhet? sid. 6 

Företagsfest!
Boka in den 28 oktober i kalendern redan nu, 
för då går årets företagsfest av stapeln. Mat, 
musik och underhållning utlovas!  

sid. 7

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

sid. 8 



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? 

Nu har det äntligen blivit dags 
för en After Work. 

För att tillgängliggöra våra 
informationsträffar för fler ses vi 
inte endast på frukost utan även 
på andra tider. 

På kvällsträffarna finns både 
tid för mingel, samtal och 
nätverkande och senaste nytt 
från kommunen. 

Vi bjuder på en enkel libanesisk 
plockbuffe samt måltidsdryck. 
Vill du ha något annat att dricka 
håller George baren öppen!

Detaljerat program kommer i 
nästa näringslivsnytt. 

Anmälan senast torsdag 12 maj:  
camilla.mcquire@hellefors.se

 

George’s Garage 
 Köpmannavägen 8, Hällefors

 18 maj  kl. 18:00

Glad Påsk! 
Det märks att det funnits ett 
sug efter att få ses, träffas 
och mötas igen. Efter att 
restriktionerna släpptes 
bokades kalendrarna upp 
med fysiska möten och även 
om det kändes som om “allt” 
skulle ske samtidigt ett tag så 
känns det härligt att få vara 
igång och jobba “på riktigt” 
igen. Digitala möten sprarar 
både tid och resor och kan 
vara bra ibland, men visst får 
man en helt annan energi och 
dynamik i det fysiska mötet?

Vi har avsatt massor av tid i 
våra kalendrar under våren för 
att verkligen komma ut till er, 
ut i verkligheten, få möta er 
och lyssna in era utmaningar!

Innan dess vill vi dock passa 
på att  önska er alla en riktigt 
glad påsk! Hoppas ni får en 
fin påskhelg med tid för vila 
och återhämtning och trevligt 
umgänge med familj och 
vänner! Vi ses snart!

Annalena Järnberg
Kommunstyrelsens ordförande 

Camilla McQuire
Näringslivschef

After Work
sid. 2 
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Företagsbesök

Vi har träffat en hel del 
företag de senaste veckorna 
och planerar att träffa 
många fler av er efter påsk. 
Formerna för mötena kan 
variera från planerade och 
inbokade besök till korta 
samtal när vi passar på att 
uppvakta företagare som 
inviger nya butiker. Här 
kommer lite bilder från ett 
axplock av våra inspirerande 
möten!  

Det bubblar i Hällefors! 
Det märks att det finns 
en framtidstro hos 
företagen. 

sid. 3 

Onsdagen den 6 april träffades representanter för företag 
och föreningar inom besöksnäringen på Sävenfors Lodge 
för att stämma av inför kommande sommarsäsong.

TxT Design flyttar in i större lokaler och 
passar samtidigit på att utöka sitt utbud med 
fler presentartiklar och damkläder. Numera 
huserar TxT Design på Hedlingsvägen i 
“gamla Systembolaget”.

Georges Garage har framtidstro och 
har många tankar på utveckling av både 
restaurangverksamheten och sina lediga 
garage och butikslokaler. 



Företagsbesök
sid. 4 

Grythyttans Honung utökar sitt utbud och öppnar 
gårdsbutik. Malin Herou fortsätter sälja ägg och 
honung i äggboden, men utbudet kompletteras 
med en helgöppen butik som erbjuder delikatesser 
producerade i närområdet, presentartiklar, 
heminredning och egentillverkade honungsprodukter, 
som städtvål, tass-salva, bivaxdukar och doftljus. 
Varmt lycka till!

Har du funderingar över 
hur du ska kunna förbättra 
din marknadsföring, 
expandera eller utöka 
din verksamhet eller 
kanske minska dina 
driftskostnader genom 
att energieffektivisera 
din fastighet. Tveka inte 
att ta kontakt för att få 
upp till fem timmars 
konsulttimmar kostnadsfritt 
hos Timbanken.  

Timbanken.se

Kontakt:  
Kontakta Camilla McQuire 
Näringslivschef
E-post:  
camilla.mcquire@hellefors.se

Telefon: 0591-641 28

http://www.timbanken.se
mailto:camilla.mcquire@hellefors.se


Vad händer i Hällefors? 
Du vet väl att vi 
samlar evenemang 
och utställningar i 
evenemangskalendern på 
hellefors.se?  

Här hittar du allt från aktuellt 
bioprogram, utställningar och 
föreläsningar på biblioteket 
till guidade vandringar på 
Björskogsnäs när Guckuskon 
blommar. 
Har du ett evenemang du vill 
ha hjälp att sprida? Tipsa oss 
gärna!

Evenemangskalender

Ovako investerar 7,3 
miljoner euro i valsverket 
i Hällefors för att 
stärka produktiviteten 
och ytterligare sänka 
koldioxidutsläppen. Fyra 
nya toppmoderna valspar 
ska installeras i valsverket.

Ovako fortsätter, med stöd av 
ägarna Sanyo Special Steel och 
Nippon Steel Corporation, att 
investera för att stärka positionen 
som världsledande inom 
specialstål.

Under de senaste åren har 
Ovako investerat över 30 
miljoner euro i Hofors – Hällefors 
valsningsprocesser för att säkra 
och utöka sin ledande position 
på den globala marknaden.

Investeringen i Hällefors bidrar 
till sänkta koldioxidutsläpp tack 
vare modern teknik som innebär 

att värmningstemperaturen kan 
sänkas med upp till 50 grader. 
Investeringen kommer också att 
säkerställa stabil drift och kvalitet, 
samt ytterligare förbättrad 
produktivitet.

‒  Det är glädjande att vi nu kan 
genomföra den här investeringen 
som framtidssäkrar att vi får  en 
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Storsatsning 
på valsverket

effektiv och stabil drift genom 
modern valsningsteknik i vårt 
produktionsflöde, säger Rickard 
Qvarfort, affärsområdeschef för 
Hofors Hellefors.

Planen är att installation av de 
fyra valsparen ska ske sommaren 
2023. 



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 

Klimatklivet  

Klimatklivet är ett stöd 
från Naturvårdsverket 
som delfinansierar 
fysiska investeringar 
som bidrar till minskade 
klimatgasutsläpp och 
därmed accelererar 
omställningen. 
Stödet beviljas till de 
åtgärder som ger störst 
varaktig minskning av 
klimatgasutsläpp per 
investeringskrona. 

Stödet kan sökas av alla utom 
privatpersoner.

I år är anslaget 2,8 miljarder 
nationellt inom Klimatklivet. 

Identifierade branscher 
och områden med 
stor potential till 
utsläppsminskning:
• Spillvärme – det finns 

stor potential i att nyttja 
spillvärmen från exempelvis 
industrier och datorhallar.

• Cirkulära flöden – nya 
anläggningar för till 
exempel återvinning 
av plast och textil eller 
produktion av grön betong.

• Jordbruket – fossila 
bränslen kan ersättas med 
biobränslen eller el.

• Biokol – produktion 
samt användning 
som värmekälla, för 
jordförbättring eller som 
kolsänka minskar utsläppen 
i flera led.

• Elektrifiering – ger 
viktig omställning inom 
transportsektorn där 
sjöfarten och flyget, som 
har kommit in i Klimatklivet 
på senare år, har ytterligare 
potential.

Digitalt 
informationstillfälle 

28 april kl. 13-14
>> anmäl dig genom 

att klicka här och fylla 
i webbformuläret på 

Länsstyrelsens kalender. 
>> Läs mer på om 

Klimatklivet på 
Länsstyrelsens webb. 

• Biogas - produktion, 
tankstationer, fordon och 
konvertering från fossila 
bränslen inom industrin.

• Vätgas – har potential 
att ställa om industrin 
och transportsektorn. 
Produktion och 
infrastruktur för grön 
vätgas har redan fått 
investeringsstöd från 
Klimatklivet.

• Hållbara biodrivmedel 
och elektrobränslen – 
investeringar i produktion 
för att ersätta fossila 
bränslen i transportsektorn.

• Energieffektivisering 
och utfasning av fossila 
bränslen hos små och 
medelstora industriföretag.

Nästa ansökningsperiod 
pågår mellan 3:e och 18:e 
maj. 

Länsstyrelsen ger stöd i 
ansökningsprocessen.

sid. 6

Har du idéer på eller funderingar kring 
klimatsmarta investeringar för din 
verksamhet? 

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-oss/kalender/kalenderhandelser---orebro/2022-04-04-digital-informationstraff-om-klimatklivet.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-oss/kalender/kalenderhandelser---orebro/2022-04-04-digital-informationstraff-om-klimatklivet.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-oss/kalender/kalenderhandelser---orebro/2022-04-04-digital-informationstraff-om-klimatklivet.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-oss/kalender/kalenderhandelser---orebro/2022-04-04-digital-informationstraff-om-klimatklivet.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/


S A V E T H E  D A T E !

M A T  &  U N D E R H Å L L N I N G

Å R E T S
F ÖR E TA G S F E S T

I  H Ä L L E F OR S

M E R  I N F O  K O M M E R  I N O M  K O R T . . .

F O L K E T S  H U S
2 8  O K T O B E R  2 0 2 2

B O K A  D A T U M E T  I  K A L E N D E R N ! 
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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: 

13 april
11 maj
15 juni
6  september
11 oktober
15 november
13 december

Näringslivsnytt

sid. 8 

mailto:camilla.mcquire@hellefors.se
https://www.timbanken.eu/Orebrolan
https://www.timbanken.eu/Orebrolan



