
 
 

  

Företagarfrukost 2016-06-01 
Minnesanteckningar 



 

 
 
Frukostmöte för företagare 
Café Christina 1 juni kl. 07.30 – 09.00 

 

Till årets tredje företagarfrukost kom ca 60 deltagare. 

Ovanligt många deltagare trots hektisk tid på året. 

 

Gabriela Kloth, Näringslivssamordnare, Hällefors kommun öppnade frukosten och välkomnade alla 

med orden ”Vi är superduperglada över det besked vi fått i den här veckan”. 

 

Ovakos glädjebesked – Valsverket blir kvar och nyinvesteringar kommer att göras! 

Aktuellt från kommunen. 
 
 
  

Annalena Jernberg Kommunstyrelsens ordförande har ordet:  

Det är samarbete med företagarna, Länsstyrelsen och Regionen som gör att 

Hällefors har en chans i världen. ”Vi är inte ensamma – Ensam är inte stark”. 

Denna vecka kom ett besked som avgör Hällefors framtid i stor utsträckning. Det 

beskedet innebär att vi kan fortsätta utveckla Hällefors kommun. Beskedet innebär  

också att allt det jobb vi gjort sedan i höstas, när det första beskedet kom 

i oktober, kommer att fortsätta. Dom goda kontakter Omställningsrådet  knöt med omvärlden i det läget i kommer att 

fortsätta – Det måste fortsätta. Vi har nya utmaningar: vi måste leverera god arbetskraft i framtiden. Både för Ovako, för 

näringslivet samt för Hällefors kommun. Omställningsrådet går nu in i en ny fas som innebär att identifiera & intensifiera 

det fortsatta arbetet i Hällefors. 

Vi har fått en chans nu som vi ska ta vara på. 

”Det känns lite ljusare nu – lite varmare. Man får perspektiv på livet en sån här vecka” 



 

 

 

Vad innebär OVAKOs nya besked? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Phetra Ericsson HR manager OVAKO tycker att det är fantastiskt roligt att vara med 

här på företagsfrukosten idag – och det var helt otroligt att få stå inför alla Ovako-

anställda i måndags och ge dom beskedet att Valsverket blir kvar. Att få träffa kommunen 

var också en otrolig glädjepunkt eftersom man jobbat så mycket tillsammans för att 

komma mot det här i slutänden. 

Phetra är jätteglad för Hällefors ort, alla anställda och för företaget också. Vi går dock in i 

en tuffare period, ännu tuffare än tidigare. Men för Hällefors del blir det ändå en form av 

lättnad. Ovako ska istället för att spara 45 miljoner euro spara 50 miljoner euro i hela 

koncernen. Stålmarknaden är fortfarande jätte-jätte tuff. Det kommer att bli 300 färre 

anställda i koncernen istället för 250. För Hällefors del innebär det att det ska sparas 30 

miljoner på befintlig drift och bli 40 st. färre anställda. Så det kommer att bli tufft. 

Alla kommer att behöva förändra någonting. Så det är otroligt viktigt att alla är med på 

tåget nu, att alla vill göra saker lite annorlunda mot tidigare. Det är inte så att vi är dåliga 

idag – att vi gör allting fel. Vi måste bara snabbare än tidigare jobba med ständiga 

förbättringar. Hitta smartare sätt att göra samma sak.  

Ansvarsfull är ett av Ovakos kärnvärden. Det är otroligt viktigt att man känner att ”det är 

jag som ska vara med och bidra till det här”   

Ovako har haft ett stort arbete innanför grindarna med att identifiera kompetens. Vad finns 

för kompetens idag – vad behövs i framtiden? Med kompetens menas den kunskap man 

har för att utföra ett arbete, men det handlar också om förmågan att utföra arbetet. Är man 

på rätt plats? Det handlar även om engagemang – den delen är otroligt stor. 

I måndags kom även beskedet att det kommer att nyinvesteras Hällefors. Det kommer att 

satsas 20 miljoner i induktionslinje för att öka kapaciteten. Det är ännu ett kvitto på att 

koncernen tror på Hällefors. 

Ovakos dialog med kommunen har verkligen satts på sin spets nu. 

Phetra passar på att tacka för det otroliga stöd Ovako fått från kommunen. 



 

 

 

Företagspresentation Hällefors Bostads AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rickard Johansson VD berättar om Hällefors Bostads AB. 

Varför har man ett bostadsbolag i kommunal ägo? Huvudsakligen är det för att kommunen 

har ett uppdrag med bostadsförsörjning.  Det är det som ligger till grund för att man som 

kommun, som har ansvaret, har ett bolag som verkställer det, dvs. försörjer kommunen 

med bostäder.  

BoAB´s  uppdrag: 

 Bostadsförsörjning 

 Förvaltning av lokaler 

 Förvaltning av kommunala fastighetsbeståndet 

BoAB´s bestånd är ju lite ålderstiget. Man har i Hällefors sysslat med avveckling de 

senaste 20 åren. Det finns dock inte riktigt gamla lägenheter i beståndet – utan beståndet 

som finns är ifrån det som finns i Mästarnas park från 50-talet och fram till tidigt 80-tal. 

Det ställer lite utmaningar för bolaget att på sikt kunna behålla beståndet fräscht.  

Det har även hänt mycket under avvecklingsperioden: 

 Man har gjort skulpturparkerna – vilket bolag kan skryta med så fina miljöer? 

 Man hyr ut skollokaler till Folkhögskolan 

 Vilket annat bolag i den här storleksordningen kan jobba med uthyrning till 

Universitet? 

 En annan viktig sak är att man ser till att handeln finns kvar. BoAB äger lokalen 

som ICA är verksam i. ICA är otroligt viktig på en sån här liten ort och det är 

viktigt att det blir kvar i centrum. 

Vad är aktuellt nu inom fastighetsförvaltning: 

 Ny skolbyggnad 

 Nya lokaler omsorgen 

 Nya/omvandlade lokaler i förskolor o skolor. 

 

 

 

 



 

 

 

Pitch av nytt företag: Jädrans 

 

 

 

 

 

Örebro Airport en av Sveriges största charter- och fraktflygplatser 
 

 

  

Thor Wallgren har startat en ny verksamhet som heter Jädrans, som tillverkar brännvin. 

Verksamheten ligger i Mjödhamnen AB´s lokaler på Industrivägen i Hällefors. 

Tor har valt att satsa i Hällefors för att här finns mycket dryck, mycket mat och många 

nätverk som strålar ut härifrån samt samarbetet det talats om tidigare idag. 

I april kom första produkten, Jädrans matsup , ut på marknaden med möjlighet att köpa på 

Systembolaget.  

Per Schmidt, styrelseledamot Örebro Airport informerar. 

Tillväxt förutsätter vissa saker som arbetsplatser, bostäder, skolor m.m. En annan viktig 

förutsättning är också att man kan transportera sig till området som ska växa till. Här i 

Hällefors kan det kanske ibland upplevas att vi ligger lite vid sidan av. Men då har man 

Örebro Airport som erbjuder en möjlighet att snabbt komma ut i världen.  

Det finns nu möjlighet till Reguljärflyg mellan Örebro – Köpenhamn & Örebro – Malmö. 

Ska man ut i världen – varför inte flyga från Örebro istället för Arlanda? Allt blir så 

mycket smidigare: lätt att hitta parkering, inga köer i gaten. 

Fraktflyg: 

 Örebro Airport är Sveriges ledande ad-hoc flygplats. Målet är att bli 

Skandinaviens ledande. Viktiga kunder är Försvaret och MSB. 

 Flygplatsen är största regionala flygplatsen och den fjärde största totalt i Sverige. 

 Med förlängd bana blir flygplatsen en starkare aktör. 

 Örebro Airport har idag två av fyra expressbolag; TNT och DHL 

 Posten flyger sedan två år nattetid. 

 

Önskar ni Företagsbesök? Har ni idéer eller vill vidareutveckla något kring Örebro 

Airport! 

Kontakta Viktoria Johansson. Örebro Airport: 019-30 70 22 

 



 

 

 

Årets företagare 2015: Hällefors Hostel & Kanotcenter 
 

  
Applåd för Sico och Else Dob, som av Företagsföreningen i Hällefors utsetts till årets 

företagare 2015. 

Vandrarhemmet, som har öppet året runt, har 40 sängplatser. Kanotcentret har 15 

kajaker att hyra ut samt vildmarksutrustning. Man kan även hyra cyklar, skridskor, 

längdskidor, snöskor, isskulpturgrejor m.m. Tältplatser finns för max 100 personer. 

2015 hade vandrarhemmet ca 3300 gäster ≈ 63,5 gäster/vecka. 

Gästerna består av barnfamiljer, hantverkare, affärsresenärer samt grupper som deltar i 

olika aktiviteter i kommunen. Kanotcentret har ca 1000 uthyrningar varje sommar – och 

det växer hela tiden. De flesta åker ut på flerdagsturer. 

Veckorna 29 – 32, då de flesta har semester, är det fullbokat på vandrarhemmet. 

I fjol gästades vandrarhemmet av 22 olika nationaliteter från hela världen.  

50% av gästerna hittar vandrarhemmet via Internet, 25% blir rekommenderade av andra, 

20% är återkommande gäster och 5% är t.ex. boende på orten som vill hyra kanot. 

Mer information om Hällefors Hostel & Kanotcenter hittar man på webben och på 

FaceBook. 

Annalena Jernberg, Kommunstyrelsens ordförande, avslutade med att överräcka 

blommor till Årets företagare 2015. 

”Tack för att ni väljer bort något annat för att 

delta på denna företagarfrukost” 

- 

”Vi vet att er tid är dyrbar” 

 



 

 

 

Aktuellt från Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya ägare till Hammarns Vägkrog 

 

  

Peter Grönlund, förvaltningschef informerar om bygglov. 

• För närvarande har vi 6 tjänster på bygglov varav en långtidssjukskriven 

• Tre av sex är nya, introduktion i arbetet pågår med ny personal 

• Prioriterar bland ärendemängden och uppgifter 

• För närvarande beslutar vi 15-30 bygglov i veckan  

• Det kommer in ca 15-30 nya bygglov i veckan 

• Alla arbetar maximalt för att få ner ärendemängden 

• Personal har arbetat kvällstid och helger och man har tagit in extrapersonal som 

handläggare 

• Förändrat processen och delat upp ärendena i fem grupper 

• Ser över processerna för att få till bra, snabba och enkla flöden 

• Inför e-tjänst på bygglov under september. Är inte en mirakellösning!! 

• Ärendemängden minskar inte som det ser ut i dag 

• Kommer att vara i kapp under hösten, sept/okt!!!  

Peter tackar för sig och berättar att han kommer att sluta på BMB och gå vidare till något 

annat. 

Gabriela Kloth, kommunens näringslivssamordnare, 

 passar på att berätta att vi från och med idag har nya ägare till Hammarns Vägkrog:  

Malin Westholm & Henrik Stoor. 



 

 

 

Svenskt Näringslivs delrapport 
 

 

 

 

 

 

 

NyföretagarCentrum  Bergslagen, första verksamhetsåret.  

 

 

 

 

 

Hällefors Företagsförening 
 

 

 

 

 

  

Gabriela Kloth, kommunens näringslivssamordnare, informerade om att Svenskt 

Näringsliv kommit ut med en 1:a delrapport om sin attitydundersökning för 2016. Det 

innebär att man går ut och ger ett delresultat på det som företagarna har svarat på.  

Så ett tack till er företagare – vi blev väldigt glada . Samverkan är allt det handlar om – 

att vi pratar med varandra. 

Det roligaste att lyfta fram i enkäten är: Hur jobbar vi närmare skolan? För det är dom små 

som ska växa upp till företagare och framför allt se till att vi har arbetskraft till våra 

företag på sikt. Det är det allra viktigaste. Samverkan mellan skolan och näringslivet är en 

av de delar som förbättrats. 

Delrapporten kommer att mailas ut till företagarna. 

Gabriela Kloth, fortsätter med att lite kort informera om NyföretagarCentrum Bergslagen 

som startade förra året.  

• 120 personer har haft minst en rådgiving. 

• Av de 120 har minst 35 personer startat företag. 

• 11 rådgivningar har skett i Hällefors 

• Vi har haft 17 starta eget information, 7 av dem i samarbete med våra partners. 

Madga van Almenkerk, ordförande berättade om Årets företagare Sico och Else Dob 

och hur mycket de betyder för Hällefors.  

I Näringslivsrådet har man kommit fram till att de skulle skriva brev till Centrumgruppen 

att man värnar om vårt centrum. Det är viktigt att även vårt centrum nedanför järnvägen 

blir attraktivt för företagare och kunder. 

1-3 juli är det Nostalgidagar – glöm inte att vara med! 

Nu är det dags för sommarlov med i höst kommer föreningen ut med ett nytt program så 

anmäl nya idéer, after work m.m.  



 

Maria Dahlqvist, Köpmannautskottet i Företagsföreningen i Hällefors informerar att 

imorgon 2 juni startar köpmannautskottet i föreningen upp "Klubb Hällefors Grythyttan". 

Tanken är att uppmuntra till att handla lokalt. 

Hämta din bricka i någon av butikerna och börja samla bonusstämplar!  

Idag är det 10 st. företag som är med och fler kan ansluta sig. 

 

 

Hällefors kommun 

vill önska er alla en trevlig sommar! 

 

 

Hällefors Företagsförening 

 

 

 

 

 

Nästa Företagarfrukost är den 14 september. 

 

Hällefors kommun 
Besöksadress: Sikforsvägen 15 

Postadress: 712 83  Hällefors 

Telefon: 0591-641 00 (växel) 

Växelns öppettider: mån–tors  07.30–12.00, 

12.30–16.00 fre 07.30–12.00, 12.30–15.00 

E-post: kommun@hellefors.se 

2016-06-28 
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