
Företagskväll m. mat 
och mingel 
Ons 18 maj 
kl. 17:00 - 

Företagsfrukost  
Ons 28 september 
kl. 7:30-9:00

Årets företagarfest 
Fre 28 oktober 
kl. 18:30 - 

Företagsfrukost 
Ons 23 november 
kl. 7:30-9:00 

KALENDARIUM

Näringslivsnytt

Vårkänslor...
Äntligen vårkänslor! Härligt att det äntligen är 
vår även om man känner en viss oro för vad 
som händer i vår omvärld...

sid. 2 

Näringsliv 
mars 2022

Företagsfest!
Boka in den 28 oktober i kalendern redan nu, 
för då går årets företagsfest av stapeln. Mat, 
musik och underhållning utlovas! 

sid. 3 

 Energi- och 
klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen hjälper 
hushåll, små och medelstora företag och 
organisationer att spara energi.

sid. 4 

Näringsministern på besök. 
Fredagen den 18 mars besökte 
näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson 
Fricweld i Hällefors. 

sid. 5 

Nya regler kring 
avfallshantering

Hanterar du som företagare farligt avfall i 
din verksamhet behöver du rapportera in 
uppgifter om det till ett avfallsregister på 
Naturvårdsverket.

sid. 6 

Webbinarium om 
energieffektivisering 

Almi bjuder in till ett webbinarium om att 
minska ditt företags energianvändning 
ochom vilka stöd som finns att söka. 

sid. 7

Timbanken
Genom Timbanken Örebro Län kan ditt företag 
få 5 gratis konsulttimmar som hjälper dig med 
analys för de energiåtgärder du behöver. 

sid. 8 



Objektvision är Sveriges största 
marknadsplats på internet för 
att hyra ut lediga lokaler och 
sälja fastigheter. 
Som företagare i Hällfors 
kommun registrerar du dig 
och annonserar dina lokaler, 
din mark och dina fastigheter 
kostnadsfritt på Objektvision.se 

Lediga lokaler? 
Meddela oss gärna på 
kommunen så kan vi hjälpa till 
att förmedla kontakter. 
Frågor? Maila till:  
camilla.mcquire@hellefors.se 

Äger du en kommersiell fastighet? 
Har du en ledig lokal? Har du mark som du vill sälja? 

Loka har blivit utsett till 
Sveriges mest hållbara 
varumärke i kategorin Dryck i 
Sustainable Brand Index 
2022. Även 2020 hamnade 
Loka på förstaplatsen.

Rankingen i Sustainable 
Brand Index-studien visar hur 
varumärken uppfattas inom 
hållbarhet. Loka hamnar på plats 
50 totalt sett i årets undersökning 
och på första plats i kategorin 
dryck. 

Spendrups har arbetat länge med 
att minska sin klimatpåverkan. 
Spendrups egna lastbilar 
kör på fossilfritt bränsle och 
i produktionsanläggningen i 
Hällefors, några mil från Loka-
källan, används förnybar energi. 

Spendrups är också ett av de 
varumärken som har klättrat mest 
i årets undersökning, från plats 
290 till 157 totalt sett.

Grattis Loka!  
Nu är det äntligen vår och visst 
känns det i hela kroppen att vi 
går mot ljusare tider? 

Samtidigt är vi många som 
känner en oro för vilka 
konsekvenser konflikten i 
Ukraina kan få. Förutom stort 
lidande för det ukrainska folket 
innebär ju kriget utmaningar 
som råvarubrist och prisökningar 
till följd av höga bränslepriser. 
Alla konsekvenser kan vi nog inte 
riktigt förutspå än.  

På den förfrågan vi skickade 
ut gällande just Ukrainakrigets 
påverkan på er företag fick vi en 
hel del svar som vi rapporterat 
vidare och glädjande nog kan vi 
konstatera att Hällefors företag 
verkar vara väldigt förskonade 
mot de direkta konsekvenserna. 

Framtiden får utvisa vilka 
sekundära konsekvenser 
kommer att påverka oss alla. 
Vi följer utvecklingen och vi tar 
gärna emot dina synpunkter och 
funderingar för att se om vi som 
kommun kan verka stöttande på 
något vis.  

Camilla McQuire
Näringslivschef

Vårkänslor 
trots oro

mailto:camilla.mcquire@hellefors.se
http://objektvision.se


S A V E T H E  D A T E !

M A T  &  U N D E R H Å L L N I N G

Å R E T S
F ÖR E TA G S F E S T

I  H Ä L L E F OR S

M E R  I N F O  K O M M E R  I N O M  K O R T . . .

F O L K E T S  H U S
2 8  O K T O B E R  2 0 2 2

B O K A  D A T U M E T  I  K A L E N D E R N ! 



Har du frågor? 
Kontakta Magnus Reidén
Energi- och klimatrådgivare 

E-post: magnus.reiden@sb-
bergslagen.se

Telefon: 070-511 43 14

Energi & Klimat
Få hjälp att spara energi och pengar...

Energi- och klimatrådgivaren 
hjälper hushåll, små 
och medelstora företag, 
bostadsrätts¬föreningar 
och organisationer att spara 
energi. Rådgivningen kan ske 
per telefon, teams, e-post 
eller genom ett personligt 
besök. 

Energirådgivningen kan ge 
råd om:

• hur du minskar 
kostnaderna för hushålls- 
och fastighetsel

• vilket värmesystem som 
passar ditt hus, ditt 
företag eller din fastighet 
bäst

• hur du går tillväga om du 
vill installera solceller

• hur du installerar laddbox 
för elbil

• hur du planerar för låga 
energikostnader om 
du ska bygga nytt eller 
renovera

• vilka bidrag som finns att 
söka och mycket mer.

Du vet väl om att 
du kan få råd av 
kommunens energi- 
och klimatrådgivare? 
Rådgivningen är 
kostnadsfri och 
opartisk. 

mailto:magnus.reiden@sb-bergslagen.se
mailto:magnus.reiden@sb-bergslagen.se


Näringsministern besökte 
Fricweld
Fredagen den 18 mars 
besökte näringsminister 
Karl-Petter Thorwaldsson 
Fricweld i Hällefors. 
Dan Sandberg visade 
tillsammans med nye 
försäljningschefen 
Jörgen Svensson runt på 
företaget. På plats fanns 
även kommunstyrelsens 
ordförande Annalena 
Järnberg och hälsade 
ministern varmt 
välkommen till Hällefors.
Företaget tillverkar bland annat 
kolvstänger och är specialicerade 
på friktionssvetsning - en mekanisk 
svetsmetod där man gnider de 
delar som skall sammanfogas mot 
varandra under högt tryck vilket 
orsakar värme som får delarna 
att smälta samman. Detta ger en 
mycket hållbar sammanfogning.

Det ett samtal om både den unika 
tillverkningsprocessen, men även  
om de utmaningar som Fricweld 
delar med många andra företag, till 
exempel tillgång på kompetens och 
kapital för investeringar.

- Det är viktigt att beslutsfattare på 
riksnivå kommer ut och ser hur det 
ser ut i landet. Vi har jättefina företag 
i vår kommun, men vi har också 
utmaningar som det är viktigt att 
påtala, säger Annalena.

Karl-Petter Thorwaldsson har själv 
en bakgrund som metallarbetare 
och vid rundvandringen märks 
att han är genuint intresserad av 
processen och stannar och pratar 
länge med varje enskild operatör.

- Det är alltid roligt att få visa upp 
vad vi gör, och det här besöket 
betyder mycket för oss, säger 
Dan Sandberg, som fått rycka 
in extra som guide idag. Dan är 

numera pensionär, men innehar 
en ledamotsplats i styrelsen och är 
fortfarande väl insatt i verksamheten.

- Jag tackar Annalena och Fricweld 
för möjligheten att få se detta. Det 
här var superkul! Jag har aldrig 
sett det här förut! Det var verkligen 
spännande att se, säger Karl-Petter 
Thorwaldsson.

Det blir även ett samtal om 
industriutbildningen på Rinman 
Foundation, som förser Hällefors 
industrier med kompetens och 
ministern blir mycket nyfiken på 
den verksamheten så Annalena är 
snabb med att att bjuda in till ett 
nytt besök.

- Men du får avsätta några dagar 
för vi har så mycket att erbjuda! 
Många fina boendeanläggningar 
och restauranger mitt i stål- och 
måltidsriket Bergslagen och många 
fler spännande företag att besöka!



Upphandling
Kommunen måste enligt lag 
annonsera ut och upphandla 
alla inköp över ett visst värde. 

Vill du bli leverantör till 
kommunen eller till kommunens 
bolag, Hällefors bostads 
AB, måste du lämna ett anbud.   

Kommunen annonserar ut sina 
upphandlingar för en vara eller 
tjänst via Visma Opic. 

På Visma TendSign webbplats 
kan du registrera dig som 
leverantör och därmed 
prenumerera på upphandlingar 
som annonseras. 

På så sätt undviker du att missa 
ett kontrakt.!

www.tendsign.com 

Nya regler för 
avfallsrapportering
Om du som företagare 
hanterar farligt avfall i din 
verksamhet behöver du 
anteckna och rapportera 
in uppgifter om det till 
ett avfallsregister på 
Naturvårdsverket. Det 
behöver göras inom två 
arbetsdagar från att 
avfallet transporterats 
bort.
En anteckning ska i regel 
innehålla uppgifter om 
avfallstyp, vikt, vem som 
transporterar avfallet, från 
vem och vilken plats avfallet 
transporteras från, samt av 
vem och var avfallet tas emot

Vad är farligt avfall?
Allt som kan skada 
människor, djur och miljö 
klassas som farligt avfall och 
orsakar stor skada om det 
hamnar på fel ställe. Det 
kan vara giftigt för miljön, 
skadligt för hälsan, frätande, 
explosivt eller brandfarligt. 
Det är därför mycket viktigt 
att du lämnar ditt farliga 
avfall hos någon av våra 
återvinningscentraler.

Från och med 1 januari 2022 
tas en miljösanktionsavgift 
på 5000 kr ut vid försenad 
rapportering.
Läs mer på https://hellefors.
se/farligt_avfall.html

Exempel på farligt avfall är

• oljor
• lösningsmedel
• färg
• lim
• bekämpningsmedel
• syror
• kemikalier
• glödlampor och lysrör
• kvicksilvertermometer
• sprayburkar
• matolja
• Batterier
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Hållbar omställning i ÖMS är ett affärsutvecklingsprojekt för små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Projektets fokus är att stödja företagens 

digitala och gröna omställning genom behovsanpassad affärsrådgivning. Detta för att öka företagens förmåga till omstart och innovation utifrån de  

konsekvenser som pandemin medfört. Projektet drivs i samverkan med Energikontoren i Östra Mellansverige och Almi Företagspartner AB:s fyra region-

ala dotterbolag i östra Mellansverige och det finansieras av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond, regionerna i Östra Mellansverige och Almi. 

Välkommen till ett webbinarium om hur du kan öka företagets lönsamhet genom minskade 
energikostnader.

Almi och Energikontoren i Östra Mellansverige bjuder in till ett webbinarium om hur du kan 
minska ditt företags energianvändning och därmed sänka dina elkostnader.

Vårt program:
• Lönsamma åtgärder för energieffektivisering 

Energikontoret i Mälardalen och Energikontor Örebro ger konkreta exempel på hur företag 
kan minska sin energianvändning med lönsamma investeringar. De berättar även kort om 
hur de kostnadsfritt kan stötta företag med sina energiutmaningar. Lyssna och ställ frågor 
kring hur din verksamhet kan få ökad lönsamhet genom energieffektivisering. 

• Få en mer effektiv och lönsam verksamhet genom hållbarhetsarbete  
Almi Mälardalen berättar om projektet Hållbar omställning ÖMS och hur vi genom vår 
rådgivning och coachning kan stötta företag i att stärka sin konkurrenskraft och tillväxt.  
Vi lyfter marknadens framtida möjligheter inom miljömässiga, ekonomiska och sociala 
hållbarhetsaspekter. 

• Lån och stöd från regionen  
Vi berättar om de finansieringsmöjligheter som Almi erbjuder samt vilka stöd och 
projektmedel som finns att söka hos regionerna. 

Energieffektivisera ditt företag!
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Hållbar omställning i ÖMS är ett affärsutvecklingsprojekt för små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Projektets fokus är att stödja företagens 

digitala och gröna omställning genom behovsanpassad affärsrådgivning. Detta för att öka företagens förmåga till omstart och innovation utifrån de  

konsekvenser som pandemin medfört. Projektet drivs i samverkan med Energikontoren i Östra Mellansverige och Almi Företagspartner AB:s fyra region-

ala dotterbolag i östra Mellansverige och det finansieras av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond, regionerna i Östra Mellansverige och Almi. 

Dag och tid: Onsdagen den 30 mars, klockan 09.00 - 10.30
Plats: Via Teams. Länk till webbinariet mejlas ut till alla anmälda den 29 mars.
Anmälan: Anmäl dig här! Sista dag för anmälan är 28 mars.

Kontakt: Maria Edén, maria.eden@almi.se, 021-10 78 12,  
Jaspreet Gill, jaspreet.gill@almi.se, 019-17 48 18. 

https://www.almi.se/kalendarium/?eventid=321256


Ansvarig för nyhetsbrevets 
innehåll: 

Camilla McQuire
Näringslivschef

Tel: 0591-64128

camilla.mcquire@hellefors.se

Hällefors kommun
Sikforsvägen 7

712 83 Hällefors

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns med i vårt register för informationsutskick till 
företagare. Vill du inte längre ha informationen - kontakta oss så tar vi bort dig från listan.  

Davids styrka ligger i att han 
har ett systemperspektiv och 
snabbt sätter sig in i vad som 
är stort och smått i fråga om 
klimatnytta. 

Han är även själv en 
hållbarhetsorienterad 
konsument och har därför en 

bra bild av hur man (inte) bör 
kommunicera till sina kunder. 
Hans målsättning är att det 
ska vara kul med hållbarhet. 
Och det är ju det!

Timbanken är till för dig som vill 
utveckla ditt företag i Örebro län. 

Du får upp till fem timmar om 
året med en affärsrådgivare - 
Timbankskompassen ger dig 
vägledning.

https://www.timbanken.eu/
Orebrolan

Vill du vara med och 
presentera dig och ditt 
företag i Näringslivsnytt? 
Har du tankar och idéer 
vad vi ska informera om i 
nästa nummer? 
Hör av dig så fixar vi det till 
kommande nummer. 

Utgivningsdatum 2022: 

28 mars 
12 april
10 maj
14 juni
6  september
11 oktober
15 november
13 december

Näringslivsnytt

mailto:camilla.mcquire@hellefors.se
https://www.timbanken.eu/Orebrolan
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