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Toiminta muuttaa Formens Husiin 
Kunnan kiinteistöistä vastaava Hällefors Bostads AB 
sai viime joulukuussa tehtäväkseen laatia kunnan 
toimintaan sovitetun toimitilaehdotuksen.

– Arvioimme ensin tarjolla olevat vaihtoehdot. Sen jälkeen
kartoitimme eri toimintojen tarpeet ja valitsimme saatavilla 
olevista tiloista sopivimmat. Otimme huomioon myös 
taloudellisen näkökulman, toimitusjohtaja Rickard Johansson 
kertoo.

Kunnantalo, Godtemplargården ja Formens Hus
Tilantarve on kartoitettu kunnan nykyisten toimintojen ja 
kymmenen lähivuoden aikana ilmenevien tarpeiden perusteella. 
Sekä kotipalvelu että työmarkkinatoiminta tarvitsevat uudet tilat. 
Koulun kapasiteettia on lisättävä, jotta esikoululuokkia pystytään 
perustamaan lisää ja ala-astetta voidaan laajentaa.

– Uusien toimintojen parhaaksi sijoituspaikaksi osoittautui
Formens Hus, kun otettiin huomioon mm. rakennusten 
edellytykset ja soveltuvuus sekä arkkitehtoniset näkökohdat.

Rakennuksia koskevien tietojen perusteella Formens Husissa oli 
paras tekninen standardi. Lisäksi tiloissa on joustavuutta 
toimistotilojen laajentamiseen. Kunnantalolle suositeltiin 
jätettäväksi IT-osasto, joka toimii rakennuksen kellaritiloissa.

14. huhtikuuta pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa
valtuuston jäsenet saivat esittää kysymyksiä Rickard 
Johanssonille ja kunnan talousjohtajalle Jessica Janssonille.

Tulevaisuuden keskustamiljöö
Kunnanhallituksen 7. huhtikuuta pitämässä kokouksessa 
päätettiin antaa kunnanhallinnolle tehtäväksi aloittaa kunnan 
uuden keskustamiljöön suunnittelu. Valmisteleva työryhmä on 
asetettu johtamaan työtä.

– Olemme selkeästi ilmaisseet, että haluamme tehdä työn
läheisessä vuoropuhelussa kunnan asukkaiden kanssa, 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Anna-Helena Jernberg sanoo

Formens Hus 
Rakennuksen perustana on 50-luvulla 
rakennettu asuintalo. Formens Hus 
otettiin käyttöön 2005. Sitä ennen 
tiloja oli laajennettu ja rakennus oli 
saanut avoimen tilaratkaisun. Kaikki 
tekniset järjestelmät, kuten lämmitys, 
ilmastointi ja sähköasennukset, 
uusittiin laajennustöiden yhteydessä. 
Kokonaispinta ala: noin 2 500 m2
Kerroksia: 4

 
Kunnantalo
30-luvulla rakennettua kunnantaloa on 
kunnostettu ja laajennettu vuosien 
varrella useamman kerran. Tällä 
hetkellä rakennukseen kuuluu myös 
sivu- ja kulmarakennus. Ilmastointi-, 
lämmitys- ja sähköjärjestelmä sekä 
julkisivu, sisätilat ja ikkunat ovat 
kunnostuksen tarpeessa.  
Kokonaispinta ala: 2600 m2
Kerroksia: 3

Rickard Johansson, TJ 
Hällefors Bostads AB



Vuoden ensimmäisellä yrittäjäaamiaisella osan-
ottajat pääsivät verkostoitumaan ja kuulemaan 
kiinnostavia esitelmiä. Formens Husiin kokoontui 
25. maaliskuuta noin 40 yrittäjää.

– On mukavaa päästä tapaamaan muita yrittäjiä ja kuulemaan 
kunnan ajankohtaisista tapahtumista, toteaa Leif Kroon Leif 
Kroons El -yrityksestä. Hän suhtautuu konseptiin myönteisesti ja 
aikoo osallistua myös tuleviin tapaamisiin. 
Loka Brunnin ja Grythyttans Gästgivaregårdin toimitusjohtaja 

Marie Dahlgren jakoi kuulijoille ajatuksiaan vieraiden 
palvelemisesta. Hän kehotti kuulijoita miettimään, mitä 
matkailijat Hälleforsissa kohtaavat täällä käydessään. Otetaanko 
vieraat vastaan haluamallanne tavalla?
– Minusta on mielenkiintoista kuunnella erilaisia toimijoita, sanoo 
Ulrika Holmgren Coach Ulrika Holmgren AB:ltä. Frank Poot,
CE marking Nordic AB, oli samaa mieltä ja kertoi myös 
arvostavansa mahdollisuutta tavata muita yrittäjiä sekä kunnan 
toimihenkilöitä ja poliitikkoja.

Kunnan edustajat kertoivat kunnan ajankohtaisista tapahtumista. 
Kiinteistöekonomi Martin Emmesjö kertoi uuta matkakeskustaa 
koskevista suunnitelmista. Mikael Holmgren työmarkkina-
yksiköstä kertoi peruskoulun yhdeksännen luokan päättäneille 
oppilaille tarjottavista kesätöistä. Hän peräänkuulutti yrittäjiä, 
jotka voisivat tarjota harjoittelupaikan nuorille. 
– Seuraava tapaaminen järjestetään 13. toukokuuta ja te kaikki 
olette lämpimästi tervetulleita, sanoi elinkeinokoordinaattori 
GabrielaKloth lopuksi.

Suosittuja luentoja yrittäjäaamiaisella

Mikael Berg, Grythyttans Elinstallationer AB, ja Leif 
Kroon, Leif Kroons El, verkostoituivat.

Suuri joukko yrittäjiä halusi verkostoitua ja kuunnella 
tilaisuuteen kutsuttuja puhujia

13 maj 
Formens Hus

Yrittäjäaamiainen
 

Oletko Hälleforsin kunnassa toimiva yrittäjä?
Tervetuloa yrittäjäaamiaiselle.

Ohjelma:
Hälleforsin kunnan uusi yleissuunnitelma, Bergslagenin

ympäristö- ja rakennushallinto, Peter Grönlund

Ravintola- ja hotellikorkeakoulu, Stefan Wennström

Tietoa Promotionbåten-tapahtumasta,
Mälardalenin kauppakamari, Mia Ström

Matkailukausi 2015, Hälleforsin matkailutoimisto, 
Maria Dahlqvist

Almi Företagspartner Mälardalen, Petra Hofwander Edberg

Mitä tapahtuu Hälleforsin
ja alueemme verkostoissa ja organisaatioissa?

Päivämäärä: keskiviikko 13. toukokuuta
Ilmoittautuminen viimeistään 11. toukokuuta 

elinkeinokoordinaattorille 
gabriela.kloth@hellefors.se 

Aika: klo 8.00–9.00
Kahvi-/tee- ja voileipätarjoilu alkaa klo 7.30

Paikka:  Formens Hus 

Hälleforsin kunta onnittelee
Lilla Pyret -esikoulu sai 

yrittäjäyhdistyksen Vuoden 
yrittäjä 2014 -palkinnon 
Hälleforsin kunnassa.

Kjellbergs Logistik & Teknik sai 
Örebron alueen Vuoden esikuva

2014 -energiapalkinnon.



Suosittua lähiruokaa 

Kauan kaivattu

Läänin pohjoisosassa toimivat ravintopäälliköt pyrkivät 
yhdessä suosimaan seudun tuottajia ja edistämään 
maanviljelyn kestävää kehitystä. Viime vuonna alkoi 
hanke paikallisesti tuotetun ruoan osuuden lisäämiseksi.

– Olemme nyt tehneet kannanoton lähiruoan puolesta. Olemme
asettaneet saavutettavissa olevia tavoitteita ja käynnistäneet 
keskustelun tuottajien kanssa. Olemme myös alkaneet kartoittaa läänin 
elintarviketuotantoa. Luomme suhteita tuottajiin ja tutkimme, voivatko he 
toimittaa tarvitsemiamme tuotteita, ateriapäällikkö Stefan Lahti kertoo.

Kahden viikon aikana viime vuonna (keväällä ja syksyllä) kunnat 
tarjoilivat lähiruokaa kaikissa esikouluissa, kouluissa ja hoito-laitoksissa. 
Suosittu tempaus järjestettiin uudelleen tämän vuoden maaliskuussa, ja 
syksyllä on tarkoitus järjestää taas uusi viikon kestävä tempaus.  
– Jatkamme määrätietoista ja tavoitehakuista työtämme. Yksi
tavoitteistamme on lähiruokaviikon järjestäminen esikouluissa, kouluissa 
ja hoitolaitoksissa vuosina 2014–2016. Aiomme myös kerätä asiaan 
liittyvää materiaalia, kokemuksia ja tietoa viiden lähivuoden aikana. 

Stefan painottaa, että jos pystytään luomaan edellytyksiä muutamille 
paikallisille tuottajille, päästään tavoitteen toteuttamisessa taas jonkin 
matkaa eteenpäin. Nämä prosessit vievät kauan, ja elintarvikesopimus 
on voimassa useita vuosia.

Stefan Lahti
Tehtävä: Ateriapäällikkö

Lähiruokaan liittyvän yhteistyön piiriin 
kuuluvat läänimme pohjoisosassa 
sijaitsevat kunnat Hällefors, Nora, 
Lindesberg ja Ljusnarsberg.

Anna Eriksson
Tehtävä: Kulttuuri- ja vapaa-ajansihteeri
Toimii sekä kulttuuri- ja vapaa 
ajantoimessa että Kulttuurikoulussa.

Ajankohtaista: Suunnittelee parhaillaan 
22.–23. toukokuuta järjestettävää 
Vårskrik-tapahtumaa, joka tarjoaa 
näyttelyitä, musiikki-, teatteri- ja 
tanssiesityksiä sekä stipendien-
jakotilaisuuden.

Hälleforsin kunnassa järjestetään 22.–23. toukokuuta 
kaksipäiväinen kulttuuritapahtuma, vuosittain toistuva 
kulttuurifestivaali Vårskrik.
– Eri puolilla kuntaa on tarjolla erilaisia kulttuuritapahtumia.
Ohjelmassa on mm. taidenäyttelyitä sekä musiikki-, teatteri- ja 
tanssiesityksiä. Aiomme myös jakaa stipendejä, kertoo kulttuuri- ja 
vapaa-ajansihteeri Anna Eriksson.

Hälleforsin kunnan stipendit
Kunnanhallitus jakaa vuosittain kolme stipendiä urheilun ja kulttuurin 
harrastajille sekä ansioituneille johtajille. 5 000 kruunun arvoisilla 
stipendeillä halutaan kannustaa sekä yksityishenkilöitä että 
yhdistyksiä. Stipendit jaetaan perjantaina 22. toukokuuta.

Vårskrik-festivaali on järjestetty 2000-luvun alusta lähtien, ja kunnan 
yhteistyökumppaneina on ollut eri toimijoita. 
– Kutsuimme viime vuonna kuntalaisia järjestämään erilaisia
aktiviteetteja ja haluamme saada heidät mukaan myös tänä vuonna. 
Pidän palaverin kulttuuriyhdistysten kanssa ja tarjoan heille 
mahdollisuuden järjestää omia aktiviteetteja Vårskrik-festivaalin 
yhteydessä. 
Jos haluat saada tapahtumasi mukaan ohjelmaan, ota yhteyttä Anna 
Erikssoniin viimeistään 7. toukokuuta, s-posti 
anna.eriksson@hellefors.se tai puh. 0591 - 641 83.



w Hälleforsin kunta
Vastaava julkaisija: Ola Ström
Toimitus, valokuvat & layout:
Elin Abelson
www.hellefors.se
0591-641 00 (vaihde)
Facebook / Hälleforsin kunta

Otamme mielellämme vastaan mielipiteitä ja vinkkejä osoitteeseen 
elin.abelson@hellefors.se! 

Tätä tiedotetta on saatavana suomenkielisenä Hälleforsin ja 
Grythyttanin kirjastoissa sekä Medborgarplatsenissa viikosta 20 
lähtien. Lisäksi uutiskirje on luettavissa osoitteessa 
www.hellefors.se/suomeksi. Jos haluat paperiversion postissa,
ota yhteys koordinaattori Marjo Mäkiseen numerossa 0591-641 31.

Tapahtumakalenteri
Huhtikuu
Torstai 30. huhtikuuta klo 21.00 
Vapunvietto
Åsen Grythyttan
Vappukokko sytytetään klo 21.00

Toukokuu
Sunnuntai 3. toukokuuta
Rastälvenin päivä 
Rastälvenin päivää vietetään 
Rastälvenin lähikunnissa.
Maanantai 4. toukokuuta
klo 10.00–17.30
Grythyttanin kevätmarkkinat 
Markkinakojuja torilla ja markkina-
tarjouksia myymälöissä ja ravintoloissa

Torstai 14. toukokuuta klo 12.00–16.00
Forsenin päivä  
Päivän kunniaksi Grythytte Qwarnissa 
järjestetään monenlaista toimintaa.
Qwarn avataan klo 12.00. 

Perjantai 22 toukokuuta – lauantai 23 toukokuuta 
Vårskrik 
Vårskrik-kulttuurifestivaali järjestetään eri puolilla 
kuntaa. Näyttelyitä, musiikki-, teatteri- ja tanssi-
esityksiä, elokuvia ja stipendien-jakotilaisuus.

Lauantai 23. toukokuuta klo 9.00
Lionsin kevätmarkkinat 
Kevätmarkkinat ja suuri kirpputori 
Hälleforsin torilla.

Lauantai 30. toukokuuta klo 13.00–17.00 
Kirpputori ja viihdettä
Skräddartorp, Grythyttan
Tarjoilua ja viihdettä. 

Sunnuntai 31. toukokuuta klo 11.00–16.00   
Suuri kirpputori Krokbornsparkenissa
Osta ja myy. Jos haluat myydä, ota mukaan 
esimerkiksi oma pöytä, pressu tai huopa. 
Hinta 100 kr/paikka. Ilmoittautuminen ei ole 
tarpeen.

Pidätämme oikeuden ohjelman 
muutoksiin. Lisätietoa on tapahtuma-
oppaassa (Evenemangsguiden), 
www.hellefors.se

Valitan liikaa
Poden välillä huonoa omaatuntoa siitä, etten ole tarpeeksi 
kiitollinen minulla jo olevista asioista. Siitä, että minulla on 
työpaikka ja perhe, että olen terve ja että saan nauttia vapaudesta 
sekä uusista perunoista juhannuksena. Kaikesta tästä huolimatta 
valitan säästä, siitä, että kannattamani joukkue pelaa huonosti tai 
etteivät lapseni pidä tavaroitaan järjestyksessä. Saatan myös 
moittia sitä, että valtakunnan politiikassa ja mediassa keskitytään 
suurkaupunkeihin, vaikka kaksi kolmannesta ruotsalaisista asuu 
jossain muualla. Eniten huomiota saavat riitelevät poliitikot ja 
kuntien toiminnassa ilmenevät puutteet. Älä ymmärrä minua väärin. 
Kriittinen tarkastelu on toki tärkeää, mutta monet myönteiset asiat 
eivät tule koskaan esille. Hyvä poikkeus oli NA-lehdessä 
pääsiäisen aikaan julkaistu Hälleforsin Nya Björkhaga -
vanhainkotia koskenut artikkeli, jossa kerrottiin siitä, miten hyvää 
huolta henkilökunta pitää vanhuksista. Sellaisen tekstin lukeminen 
tekee minut liikuttuneeksi, iloiseksi ja ylpeäksi. Lehdissä voitaisiin 
kirjoittaa joka päivä kunnan työntekijöistä, jotka tarjoavat upeaa 
palvelua kuntalaisille. Aivan liian harvoin saamme kuitenkin lukea 
näistä arkipäivän sankareista, jotka työskentelevät lasten, 
vanhusten tai yhteiskuntamme heikko-osaisten parissa,

tai kunnan ahkerasti uurtavina toimihenkilöinä. Hälleforsin 
kaltaisessa pienessä kunnassa, jossa resursseja on rajallisesti, 
puutteet näkyvät heti. Rikkaammat kunnat voivat piilotella ongelmia 
resursseja lisäämällä, vaikka ongelmien syyt ovat jossain aivan 
muualla. Meillä se ei onnistu. Kunnanjohtaja ei pysty ratkaisemaan 
kaikkia ongelmia, mutta hän voi kohdistaa resurssit niihin asioihin, 
jotka ovat tärkeimpiä Hälleforsin tulevaisuuden kannalta. 
Kunnallisen toiminnan hyvän toimivuuden lisäksi on pyrittävä 
turvaamaan kunnan työpaikat. Vierailemme sen vuoksi useiden 
paikallisten yritysten luona joka viikko ja kysymme heiltä, mitä 
kunta voi tehdä yrityksen kasvun edistämiseksi. Olen todella 
kiitollinen siitä, että kunnassamme on niin monia taitavia yrittäjiä. 
Mieluiten teitä saisi olla vielä enemmän, jotta voisimme työllistää 
kaikki työttömät. Mutta kuten sanottu, iloitkaamme meillä jo olevista 
asioista. Ilonaiheita on paljon.

Ola Ström     
Kunnanjohtaja 
ola.strom@hellefors.se

Kolumni Ola Ström

Tärkeää tietoa! Kevään aikana järjestetään valvottuja kulotuksia 
Ställbergsmossenissa ja Västeråsmossenissa. Lisätietoa on kunnan kotisivulla.




