
Medborgarundersökning
Under september skickar SCB ut 
en medborgarundersökning till 
slumpmässigt utvalda invånare. Dina 
åsikter om kommunen är viktiga, 
hoppas du som fått enkäten tar dig 
tid att besvara den.

Kommunbladet på finska 
finns att läsa på Hällefors 
och Grythyttans bibliotek 
samt i receptionen på          

                  Formens hus. 

Det finns även att läsa på  
hellefors.se/suomeksi  
Vill du få det hemskickat               
kontakta: Marjo Mäkinen,  
telefon: 0591-641 31 

Kommunbladet ges ut 4 gånger/år.  
Har du synpunkter eller tips på  
innehåll hör av dig till:  
camilla.sandblad@hellefors.se

Efter lång tids stängning öppnade 
kommunen återigen bowlinghallen i 
augusti. Vissa restriktioner kvarstår 
men alla är återigen välkomna att 
spela bowling. Läs merpå hellefors.
se/bowling

Arbetet med att flytta Hällefors 
biblioteket pågår och verksamheten 
är under flytten begränsad. 
Besökare hänvisas till Grythyttans 
bibliotek måndagar och torsdagar 
kl. 9–12, 13–17 samt onsdagar kl. 
10–12, 13–18.  Dagstidningar finns 
tillgängliga utanför bibliotekets entré 

i Centrumhuset under vardagarna i 
september. Det är möjligt att utföra 
snabba datorärenden i kommunhuset 
på Sikforsvägen 7.  Alla hälsas 
välkomna till nya biblioteket när det 
öppnar i oktober. 

Läs mer på hellefors.se/bibliotek  

Vid höstterminens start avslutades 
verksamheterna i Bananens och 
Maskens förskolor och de flyttade 
till nyrenoverade lokaler i Lärkan 3. 
Lärkan 3 är en förskola med fem 
avdelningar och har ett eget 
tillagningskök som kommer förse 

förskolorna i centrala Hällefors 
med mat. Invigning av förskolan 
kommer att ske under hösten och 
anpassas utifrån covid-19-läget. 

Läs mer på hellefors.se/
barnutbildning

Så fick vi till slut en efterlängtad 
sommar med möjlighet att möta 
familj och vänner igen! Många i 
kommunen har på olika sätt drabbats 
av pandemin men genom att hjälpas 
åt så har vi tillsammans kunnat bidra 
till att minska smittspridning. Jag vill 
verkligen rikta ett varmt tack till alla 
för detta! 

Den gånga sommaren har kommunen 
drabbats hårt av vädrets makter. 
Händelser som drabbat enskilda hårt 
och som följs upp för att se hur vi 
med olika åtgärder kan förebygga 
dessa i framtiden.

Det är mycket på gång i Hällefors 
inför hösten! Några exempel är den 
nya förskolan som står färdig och 
det nya biblioteket som snart ska 
invigas. Beslutet att Restaurang- och 
hotellhögskolan blir kvar i Grythyttan 
innebär ett utökat samarbete mellan 
kommunen och universitetet. Något 
som berikar såväl utbildningen som 
kommunen i stort. 

Personligen ser jag fram emot 
att kunna röra mig mer runt om i 
Hällefors kommun under hösten och 
få möjlighet att träffa såväl fler 
företagare som föreningar och 

Begränsad verksamhet för biblioteket i Hällefors 

Bowlinghallen öppen igen! 

Lärkan 3 – en ny förskola
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Kommunchefen Hans Åhnberg har ordet
medarbetare. Det är med hjälp av 
era berättelser vi tillsammans kan 
utveckla Hällefors och därmed 
möta framtiden!  



Söker du evenemangstips eller vill 
du tipsa oss om utställningar och 
evenemang?  
Besök hellefors.se/evenemang

Ansvarig utgivare: 
Hans Åhnberg, kommunchef
Följ oss på Facebook: 
facebook.com/hellefors.se

Hällefors kommun
Sikforsvägen 7, Hällefors
Telefon: 0591-641 00 
kommun@hellefors.se 
www.hellefors.se

I höst kommer Hällefors bibliotek 
ansluta till Bergslagsbibblan, ett 
samarbete mellan folkbiblioteken 
i Nora, Lindesberg och Ljusnars-
berg. Bergslagbibblan består 
bland annat av en gemensam 
hemsida och bokkatalog. 

Låntagare får tillgång till alla fyra 
bibliotekens utbud. Redan nu kan 
Bergslagsbibblans strömmande 
filmtjänst Cineasterna användas. 

Läs mer på hellefors.se/bibliotek

I samverkan mellan Hällefors 
kommun och Region Örebro län 
anordnas kostnadsfria kurser för 
föräldrar. Kurserna är till för dig med 
barn i åldern 3-12 år och som vill 
utvecklas i relationen till ditt barn. 
Du får råd och tips för att hantera 
konflikter och få vardagslivet att 
flyta lite smidigare.

I oktober startar Hällefors kommun 
i samarbete med studieförbundet 
BILDA föräldragrupper ”Föräldraskap 
i Sverige”. Det är ett program med 
träffar som ger samhällsinformation 
på arabiska till föräldrar med barn 
0-18 år. Syftet med träffarna är att 
föräldrarna ska få mer information 
om områden som är viktiga för 

Hällefors kommun har fått statliga 
medel som möjliggör för föreningar, 
organisationer och församlingar 
att söka bidrag till att arrangera 
avgiftsfria aktiviteter för barn och 
unga 6–15 år under  höstlovet, 
vecka 44. Kommunen ser gärna 
ett samarbete med föreningar 

och organisationer och välkomnar 
ansökningar. 
Höstlovsprogrammet kommer att 
presenteras senare i oktober. 
Läs mer på hellefors.se/lov 
 
Hällefors kommun önskar alla barn 
och ungdomar ett roligt höstlov! 

Individ- och familjeomsorgen byter lokaler 
Individ- och familjeomsorgen  
flyttar tillsammans med hem-
tjänsten och arbetsmarknads-
enheten in i nya lokaler i  
november eller december. De 
nya lokalerna ligger i gamla 
kommunhuset på Sikforsvägen 15. 

Efter flytten kommer 
verksamheterna för  bistånds-
handläggning, försörjningsstöd 
och övrig socialtjänst finnas på 
bottenplan med ingång på baksidan 
mot Philskolan.  
Läs mer på hellefors.se

Höstlovsaktiviteter för barn och ungdomar 

Föräldrarträffar

Hällefors ansluter till Bergslagsbibblan

Föräldragrupper på arabiska 
familjelivet i Sverige, och 
möjlighet till gruppdiskussioner. 

Anmäl dig och läs mer om båda 
grupperna på hellefors.se/
omsorgstod 

Bysten av Carl-Jan 
Granqvist
Bysten av Carl-Jan Granqvist 
kan numera beskådas på torget i 
Grythyttan. Bysten skapades av 
Gudmar Olovson och hyllar Carl-Jan 
som utvecklat Grythyttan till en av de 
mest kända orterna i Sverige avseende 
måltidsupplevelser och gastronomi. 
Läs mer om bysten på hellefors.se

Ny informationsguide
På kommunens hemsida finns en 
guide där man på ett enkelt sätt 
hittar information om alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och 
spel samt vilka verksamheter och 
resurser som erbjuder råd och stöd i 
dessa frågor. 

Läs mer på hellefors.se/guideandts


