
 
Föreningsinfo 2020-09-18 
 
Höstlovet v 44 
Vill börja med att tacka er som var med under sommarlovet. Över 900 barn och unga deltog i 
olika aktiviteter. Värdefullt!  
Ni föreningar som planerar för aktivitet under höstlovet är välkomna att finnas med i 
kommunens höstlovprogram.  
Välkomna att anmäla er aktivitet i länken nedan: Viktigt att veta att Corona 
rekommendationerna fortfarande gäller. Tveka inte att höra av er om ni 
behöver vår hjälp el stöd. 
 
https://www.hellefors.se/kulturfritid/anmalantillaktiviteterpahostlovet.4.67b1a99c149341a
3a6996978.html 
 
Föreningsråd, ”Save the date”  
Var ett tag sedan senaste föreningsråd. Här kommer en ”save the date”  
+lite annat! 
 
Tis 3 nov kl 18-20 i Folkets hus stora lokal. 
1 st/förening, max 30 personer. 
Inbjudan kommer att mejlas ut senare med dagordning men kommer också att finnas på 
KulturFritid/föreningar/föreningsråd. 
Ett litet smakprov på dagordningen är presentation av den digitala plattformen av Emil 
Lundkvist. Se länken nedan. 
Är du nyfiken redan nu kontakta gärna Emil på: emil.lundkvist@hellefors.se 
 
https://www.visithellefors-grythyttan.se/ 
 
Jämlik hälsa, hälsosamt åldrande och rörelsenätverk 
För er information: Kommunen är med i flera regionala nätverk där målet är folkhälsa. Här 
vill vi samverka med olika aktörer 
bl a er föreningar. Har ni aktiviteter för bl a åldersgruppen +65? vill ni ha aktiviteter för 
seniora målgrupper? 
Rörelsenätverket riktar sig till alla målgrupper och här söker vi ”kunskapsbärare” för allsidig 
rörelse genom allsidiga aktiviteter.  
Utbildning och inspirationsföreläsningar kommer att erbjudas. 
 
Återkommer med mer info  ang ovanstående. Har ni frågor, förslag mm så välkomna till 
undertecknad. 
 
Föreningsbidrag 
Har ni ngn aktivitet som ni ska genomföra under hösten. Det finns bidrag att söka. Hör av er 
för mer info eller gå in och titta på föreningsbidraget 
för arrangemang el aktivitet.  
https://www.hellefors.se/kulturfritid/sokakommunalabidrag.4.67b1a99c149341a3a6996942
.html 
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Coronainfo 
Som ni alla säkert vet är det fortfarande samma rekommendationer som gäller. Och här 
måste vi alla hjälpas åt för att minska smittspridningen. 
 
Håll avstånd 
Tvätta händerna med tvål, ofta 
Var hemma om du är sjuk  
Utomhusaktiviteter om möjligt  
 
För ytterligare info ang Corona, stöd mm. Se respektive organisation enl länkar nedan. 
Här kommer undertecknad också få ytterligare information från resp organisation ang nytt 
statligt och regionalt stöd!  
 
Idrotten:  https://www.rfsisu.se/orebrolan 
Kulturen: https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/ 
 
 
 
Har ni övriga frågor, synpunker mm så tveka inte att höra av er! 
 
Tillsammans  HÅLLER VI I och Håller UT  
 
Med vänlig hälsning 
 
Kicki Johansson 
Kultur- och fritidschef 
 
Hällefors kommun 
Telefonnummer 0591-64142 
E-post kicki.johansson@hellefors.se 
 
www.hellefors.se 
www.facebook.com/hellefors 
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