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Näringsidkare blir InfoPoints - hjälper till att ta hand om 
besökare. 
 
Från och med i år är näringsidkare runt om i Hällefors kommun 
InfoPoints, en enklare variant av en bemannad turistinformation.  
 
Hjulsjö 103, Bredsjö Blå Ostcafé, OKQ8 Hällefors,Tempo i Grythyttan och 
Grythytte Qwarn är alla InfoPoints. De ska hjälpa besökare med tips och 
information om närområdet. Kommunens turistinformation kommer vara 
digital och tillgänglig på telefon och mejl samt förse besöksmål och 
näringsidkare med information, broschyrer och kartor.  
 
- I min roll blir det viktigare att ge aktörer runt om i kommunen de bästa 

förutsättningarna att ta hand om våra besökare. Idag är det viktigt att 
information och hjälp finns där besökaren är, för att få till personliga möten 
och kunna inspirera besökaren och ge ett gott värdskap, säger Camilla 
Sandblad, turismsamordnare Hällefors kommun.  

 
Camilla Sandblad menar att egentligen är det inte så stor skillnad att vara 
InfoPoint. Alla aktörer hjälper redan besökarna och många har 
informationsmaterial. Att vara utmärkt som InfoPoint kan ge några fler 
besökare som vill ha personlig hjälp. Tempo i Grythyttan är en av aktörerna 
som sedan flera år hjälpt besökare med information.   
 
- Vi tycker det är både trevligt och viktigt att hjälpa besökare med tips och 

information. Vi får så mycket tacksamhet och uppskattning tillbaka, säger 
Annlouis Elefant, som driver Tempo i Grythyttan.  
 

1992 la Hällefors kommun ut besöksservicen och turismfrågorna på 
entreprenad, men förra året togs verksamheten tillbaka i kommunal regi.  
 
- Vi vill knyta turismfrågorna närmre näringslivsutvecklingen, och vi har sett 

att besöksservicen har förändrats. Idag är besökare så vana att själv söka 
information digitalt, istället för att ta sig till en turistbyrå, säger Annalena 
Järnberg, kommunstyrelsens ordförande.  

 
För mer information:  
Camilla Sandblad, turismsamordnare  
Tfn: 0591-644 76 
E-post: camilla.sandblad@hellefors.se 
 
Annalena Järnberg, ordförande kommunstyrelsen, kommunalråd 
Tfn: 0591-641 27 
E-post: annalena.jarnberg@hellefors.se 
 
Annlouis Elefant, Tempo i Grythyttan. 
Tfn: 0591-140 09 
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