
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 inne-
håll hör av dig till:  
camilla.sandblad@hellefors.se

Destination Bergslagen har beviljats 
976 000 kr till ett projekt som 
ska utveckla och stärka företag 
och aktörer inom besöksnäringen 
i kommunerna Nora, Lindesberg, 

Ljusnarsberg och Hällefors.

Bergslagen ska bli ännu bättre på  
att attrahera besökare och få dem  
att stanna längre.

Tillsammans med Destination 
Bergslagen och lokala föreningar 
ska det under året tas fram bättre 
informationsmaterial om natur- 
och kulturmiljön vid Björskogsnäs. 

Det nya badhuset i Hällefors planeras 
vara klart i slutet av nästa sommar.
Då kommer Hälleforsborna kunna leka 
i barnbassängen och motionssimma i 
25-metersbassängen. Just nu är det 
många frågor för projektledaren Peter 
Wiker att hantera. Han undersöker 

bland annat en energilösning med 
solceller på taket och tittar även  
på hur badhuset ska anslutas till 
ishallen. 

Följ badhusbygget på hellefors.se

Hur det ser ut i Hällefors centrum 
och vad besökare och du som 
invånare kan göra där spelar en 
stor roll för att alla ska trivas i 
centrum. Nu vill kommunen veta 
vad du tycker om centrum. Från 
den 19 april till den 7 maj kommer 
du att kunna berätta vad du tycker 
i en enkät som finns tillgänglig på 

hellefors.se, i Formens Hus och på 
biblioteket i Hällefors. Enkäten är 
en del i arbetet med att ta fram 
en ny detaljplan för Hällefors 
centrum. Den nya planen ska vara 
klar 2022 och kommer att visa hur 
området ska användas framöver.

Läs mer på hellefors.se

2020 var året då världen vändes upp 
och ner. Livet och det dagliga vi var 
vana att leva skulle ta sig en annan 
vändning, för ett helt samhälle och 
en hel värld. För drygt ett år sedan 
dök de första fallen upp ute i Europa 
och där och då dök ett ord upp som 
inte många ens hört talas om, ens 
kunde tänka eller förstå verkningarna 
av, pandemi. En hel generation har 
tagit ett stort samhällsansvar. De har 
satt sig i karantän så att resten av 
samhället ändå har kunnat förbli så 
öppet som det varit möjligt! Vårt sätt 
att leva, mötas och umgås har tagit 
sig nya former.  

Coronasäkra möten, karantän och 
ett helt nytt levnadsmönster har 
uppstått. 

Mycket av den kommunala verksam-
heten och arbetet har präglats av 
pandemin och jag vill rikta ett stort 
varmt tack till alla kommuninvånare, 
personal, föreningar och företag. 
Tack för att ni, var och en, kämpat 
så hårt under dessa märkbara 
förutsättningar och gjort allt för att 
lindra verkningarna av pandemin!  
Tack för att ni finns!

Annalena Järnberg,
kommunstyrelsens ordförande

Hur vill du förbättra Hällefors centrum? 

Ett badhus på gång 

Satsning på turismen i Bergslagen

Kommunstyrelsens ordförande Annalena har ordet

Nya skyltar i Björskognäs
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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

En app för felanmälan
Ladda ner Samhällsbyggnad 
Bergslagens app. Där du kan göra 
felanmälan, lämna synpunkter 
eller rapportera fel och brister som 
till exempel; hål i gatan, trasig 
belysning, klotter och nedskräpning. 

Läs mer på hellefors.se

Avloppsinventering
Avloppsinventeringarna som 
påbörjades förra året drar igång 
igen runt Sörälgen under sommaren. 
Information har gått ut till berörda 
invånare.   
För mer information kontakta SBB 
servicecenter: telefon 0587-55 00 40 

Samlad 
information om 

covid-19 finns att 
läsa på  

hellefors.se/covid

Tillsammans med föreningar och 
andra aktörer har kommunen som 
mål att erbjuda barn och ungdomar 
ett varierat program av aktiviteter 
under sommarlovet. 

Vill du som förening eller som annan 
aktör arrangera någon aktivitet, 

och har frågor, kontakta kultur- och 
fritidschef: 
kicki.johansson@hellefors.se. 

Mer information om sommarlovs-
programmet kommer under april 
månad på hellefors.se/lov.

Sommarlovsprogram 

Hällefors bibliotek öppnar i höst 
upp i nyrenoverade lokaler på 
Sikforsvägen 15. Här skapas en 
naturlig och flexibel mötesplats med 
en miljö som inspirerar till läsning 
och kreativt tänkande för alla. 

I det nya biblioteket finns en 
utställningshall för olika typer av 

programverksamhet. Under flytten 
kommer biblioteket i Hällefors vara 
stängt och besökare hänvisas till 
fililalen i Grythyttan. 

En invigning planeras – håll utkik på 
hellefors.se/bibliotek

Biblioteket flyttar

Foto: Mona Namér

Det internationella danskompaniet 
Petricore Movement kommer till 
Hällefors den 9–19 juni för att arbeta 
med en ny dansproduktion. 

I föreställningen genomförs en 
resa genom en surrealistisk värld, 
det undermedvetna. En värld 
skapad ur ett collage av dans, 

kostymdesign, film, fotografi, musik 
och bildkonst. Kompaniet kommer 
även ha workshops för intresserade 
vid Kulturskolan och de kommer 
även att uppträda på Hyttdreva 
kulturfestival den 6–8 augusti. 

Läs mer på hellefors.se/kulturskolan

Dansresidens i Hällefors i sommar 

Kommunen fortsätter arbetet med 
att öka tryggheten. En arbetsgrupp 
bestående av kommunala och flera 
externa samhällsaktörer bildades 
i höstas. Tillsammans arbetar 
man efter en ny metod som ska 
effektivisera det brottsförebyggande 
och trygghetsfrämjande arbetet 

genom att sätta in rätt insatser 
i god tid. Arbetet med EST är en 
del av brottsförebyggande rådets 
arbete, BRÅ. 

Läs mer på hellefors.se/est

Effektiv samordning mot trygghet  – EST


