
Välkommen till Hällefors  
 Här har du tid att leva 



www . m a r k o c h b y g g t j ä n s t . s e

MARK -  BYGG -  SCHAK TENTREPRENADER

Närhet som ger livskvalitet!



Miljö, återvinning och container
Bygg och anläggning

Spol, slam och torrsug
Trailertransporter, Distribution, ADR och fjärrtrafik

Grus-, bergkross- och jordprodukter

0581-845 00
noralindefrakt.se

Nora-Lindefrakt AB

NLF är ett ISO certifierat serviceföretag med ca: 80 års erfarenhet, 
inriktat på de flesta typer av transporter, maskinentreprenader och 
materialleveranser. Vi har vårt huvudkontor i Lindesberg. 
NLF ägs av 32 åkerier och entreprenörer. Vi agerar marknads-, 
ekonomi- och administrativavdelning åt alla delägare.
Vår främsta a�ärsidé är att erbjuda våra kunder lösningar inom, 
anläggning, trailertransporter, fjärrtransporter, både inrikes och 
utrikes samt avfallshantering. 
Helt utifrån kundens specifika behov. Vi fokuserar alltid på 
kunden och de uppdrag vi fått förtroende att utföra.

Vill du jobba i internationell miljö och bo på landet eller i 
vildmarken så är Hällefors kommun rätta platsen för dig.

Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna 
Bergslagen mellan storstad och landsbygd, med Karlstad, 
Örebro, Stockholm, Göteborg och Oslo på omkring en till 
tre timmars avstånd. Till Göteborg åker du smidigt med 
direkttåg.

I Hällefors kommun finns närmare 400 sjöar och vatten-
drag. Badstränderna är många och långa, här finns goda 

möjligheter att hitta en alldeles egen badvik. Mellan de 
hundratals sjöarna och vattendragen breder den djupa 
skogen ut sig.

I vår kommun förenar vi det bästa av två världar, närheten 
till en storslagen natur och storstadens puls. I Hällefors 
har du alla förutsättningar att stortrivas, oavsett om du 
väljer att bo, leva eller verka här. Varför tänker vi berätta 
mer om i denna broschyr!



www.noraakeri.se / 0587-125 68

TORRSUGNING
Senaste tekniken och exakt precision. Vår effektiva torrsug är utrustad med 
den senaste tekniken och är perfekt för t ex sugning/sanering av både våta 
och torra material vid byggen, industrier eller vattenskador. Den kommer åt 
på känsliga eller små utrymmen tack vare sin precision. Den kan även flytta 
stora mängder vätska vid översvämningar. Torrsugen kan även trycka material 
som ska tex läggas under grunder eller på tak t ex. singel. Torrsugen når 5-6 
våningar upp.

Nora åkeri är en del av NLF Nora-Lindefrakt AB, 
tillsammans blir vi en stark partner nära dig.

I Hällefors njuter vi av det goda livet i ett lite lugnare tem-
po. Visste du att vi är bäst i Örebro län på bredband via 
fiber? I vår kommun kan du ta för dig av hela världen!

Men ofta kommer världen faktiskt till oss, vi är kända 
för vårt värdskap, vår gästfrihet och för att vara duktiga 
arrangörer av evenemang. Under de senaste åren har vi 
bland annat anordnat VM i yxkastning, SM i draghund, ve-
teran-SM i längdskidor och ett antal stora motortävlingar. 
Vi är även stolta över att Skandinaviens största bokloppis 
och Sveriges äldsta folkpark finns i vår kommun. 

Bakom alla aktiviteter står drivna föreningar och eldsjälar, 
som sätter Hällefors på världskartan!

Goda utbildningsalternativ
Många unga flyttar till Hällefors för att studera. Här finns 
möjligheter till såväl gymnasieutbildning som eftergymna-
siala studier på folkhögskola och universitet. 

Du har säkert hört talas om Restaurang- och hotellhög-
skolan vid Örebro universitet, Campus Grythyttan? Vi har 
också en prisbelönt kulturskola som lockar till kreativitet 
hos våra unga med kurser i bild, dans, teater, sång och 
instrument.

Här kan du vara både uppkopplad 
och avkopplad  på samma dag!

    “Vi ser en stor framtidspotential i  
att bo och verka på landsbygden.“

 Carl-Johan Granqvist och Sara Staffare, Bredsjö Mjölkfår AB



Vi värmer bostäder, industrier och lokaler med fjärr-
värme så att du alltid ska ha det varmt – hemma och 
på jobbet. Dessutom gör vi samhället en tjänst och 
tar tillvara på sådant som annars skulle gå till spillo. 

Gastronomi och mattradition utmärker Hällefors kommun.  
Med ingredienser som kunskap och nytänkande har byg-
den skapat en stark matkultur, som lockar besökare från 
när och fjärran. Här är kokkonsten ett hantverk, som ska-
par kulinariska upplevelser i världsklass. I vår kommun är 
måltiden så viktig att den fått ett eget hus, Måltidens Hus.

Fulladdad med god mat i magen kan ett besök i vår otro-
liga natur passa bra. I kommunen finns till exempel några 

av Sveriges bästa mountainbikeleder och massor av möj-
ligheter till paddling. Svartälven, med sitt mörka vatten, 
utgör en pärla för kanotisten som vill njuta av stillheten. 
Skogen inbjuder till sinnliga upplevelser, året om.

För dig som är konstintresserad kan vi tipsa om skulptu-
rerna och miljön i Mästarnas park. Millesparken är Sveri-
ges näststörsta park med Millesskulpturer.

Upplevelser för alla smaker!



Här finns både Ovako, Ferrox, Fricweld, Loka brunn och 
en betydande skogsnäring. Men det är Loka vatten och 
en svensk möbelklassiker som är mest kända över landet, 
Spendrups Bryggeri och Grythyttan Stålmöbler.

Hällefors kommun stoltserar med Grythyttans Gästgiva-
regård, Hellefors Herrgård, Sikfors Herrgård, Herrgården 
i Grythyttan och många andra fantastiska småföretag i 
olika branscher.

Företagen emellan råder ett mycket gott klimat, där man 
stöttar varandra för att skapa lönsamma verksamheter 
som gynnar bygden.

På Hällefors kommun arbetar vi hårt med att hela tiden ut-
veckla  företagsklimatet. Vi som kommun ska vara möjlig-
görare, skapa mötesplatser och leverera den myndighets-
utövning som krävs av oss med bästa kommunservice.

Företagens egna engagemang är stort, i vårt näringslivs-
råd samverkar kommunen, företagarna och intresseorga-
nisationer och vi för en nära dialog med företagarna på 
företagsbesök och vid kontinuerliga träffar.

Framtidsutsikterna för näringslivet i Hällefors kommun ser 
mycket goda ut. Här finns bra tillgång till elkraft, detaljpla-
nerade områden som är redo för etableringar och en god  
infrastruktur med närheten till järnväg för godstransporter.

Ett stolt och starkt näringsliv



Välkommen till ett tryggt boende
Hällefors Bostads AB är ett kommunalägt fastighetsbolag. Vi har idag ca 770 lägenheter samt lokaler fördelade i Hjulsjö, 
Grythyttan och Hällefors.

Vi är 12 stycken medarbetare som varje dag gör vårt yttersta för att du som hyresgäst skall trivas hos oss. Miljöerna hos 
Hällefors Bostads AB kännetecknas av stimulans, fantasi och kreativitet. Förutom allmänt vackra parkmiljöer profileras 
företaget genom konstnärlig utsmyckning av hög klass i bostadsområdena.

Våra hyresgäster ska vistas i en miljö som inbjuder till stolthet och tillfredsställelse. Barnens behov och utveckling ska 
säkerställas när det gäller lekmiljöer. Alla bostadsområden ska ha en lekplats för de minsta barnen.

www.halleforsbostad.se

Hos oss kan du hitta ditt drömboende i någon av våra 
trevliga byar. Här kan du bygga ditt eget hus i ett strand-
nära läge och ändå få pengar över till annat än att bo. På 
sommaren är bad bara ett stenkast bort. 

På vintern är det nära till skidåkning i fina spår eller på 
skaren i Kindla eller Knuthöjdsmossen.

I Hällefors kommun håller också den kommunala servicen 
en riktigt hög nivå. Vår skola är kvalitetssäkrad och ham-
nar högt upp på Lärarförbundets ranking. Vi gör också 
satsningar inom vård, skola och omsorg, med bland annat 
en ny förskola och ett nytt äldreboende. 

Ett prisvärt boende och nära till allt
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Välkommen in!
K A R R I A R .S P E N D R U PS.S E

Nyfiken på bryggerivärlden?

Sikforsvägen 7
712 83 Hällefors 

Telefon
0591-641 00 

E-post
kommun@hellefors.se

Besök oss också gärna på vår hemsida 
www.hellefors.se eller vår Facebook-sida!


