
 
 

   

Företagarfrukost 2019-11-27 
Minnesanteckningar 

Till Hällefors företagarfrukost är samtliga av kommunens företagare välkomna utan 

kostnad. Funderar du på att starta företag eller är intresserad av frågor som rör 

företagande och andra samhällsområden så är du också välkommen. 

Du har möjlighet att marknadsföra dig och ditt företag så ta gärna med visitkort och 

informationsmaterial. 

 



 

 
 
Frukostmo te fo r fo retagare 
Folkets Hus 27 november 2019 

 

Till årets fjärde företagarfrukost kom 67 deltagare. 

Företagarfrukosten är en av våra viktigaste mötesplatser för information och samverkan. 

Passa på att träffa andra företagare, politiker eller tjänstepersoner, ju mer vi lär känna varandra och 

varandras verksamheter desto mer kan vi göra tillsammans för att skapa möjligheter i Hällefors 

kommun. 

Gabriela Kloth, näringslivsstrateg på Hällefors kommun, inleder med att öppna frukosten och 

välkomna alla. Gabriela informerar vidare om Timbanken, en möjlighet för småföretagare att ansöka 

om affärsrådgivning, fem gratis rådgivningstimmar med en affärsrådgivare via Region Örebro län. 

Ansök via www.timbanken.se . Inledningsvis uppmärksammades Södra hyttområdets idéförening för 

ett fantastiskt arbete med att utveckla Södra Hyttan. Föreningen har dessutom under hösten blivit 

utsedd till Region Örebro läns Kulturstipendiat 2019. 

 

Aktuellt från kommunen.  
 

  

Mikael Pulkkinen, kris- och beredskapssamordnare 
 

Mikael Pulkkinen presenterar kort sig själv och sitt nya uppdrag som kris- och 

beredskapssamordnare i Hällefors kommun. Mikael konstaterar att det civilförsvar som 

tidigare funnits till stora delar monterats ned, men att kommunerna återigen får ansvar får 

att bygga upp det.  

 

I detta samverkar kommunen med bland annat Länsstyrelse, MSB , Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap och med civilsamhället. 

http://www.timbanken.se/


 

 
Forts. aktuellt från Hällefors kommun 
 

  

Maria Dahlkvist och Emil Lundkvist, turismsamordnare presenteras 

 

Turismsamordnarna presenterar kort sig själva och sina uppdrag som drivs i projektform 

under ett och ett halvt år. Marias uppdrag är inriktat på samverkan inom Destination 

Bergslagen och Emils uppdrag är mer strategiskt utvecklingsarbete, framtagande av en 

digital delningsplattform för turism och besöksnäring.  

 

De båda ger en kort återrapport från de träffar de deltagit i under hösten , bland annat 

nätverksträff för lokala mathantverkare, utvärderingsträff för sommaren 2019, 

kunskapsforum för turism, kunskapsdag om verktyg för hållbar utveckling, frukostträffar 

för besöksnäringen samt träffar för platsutveckling. 

 

 

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef 

 

Den 22 januari 2020 kommer en Fredrik Löfgren till Hällefors för att föreläsa på temat 

Framtiden är inte science fiction – den är redan här. Föreläsningen hålls på 

kommunkontoret i regi av biblioteket. Närvaro är kostnadsfri men ska föranmälas till 

biblioteket. 

 
 

Den 27 november, bjöd Örebro läns idrottsförbund in till ett informationsmöte, Trygg idrott, 

trygga idrottsmiljöer med anledning av att barnkonventionen blir lag i kommunkontoret. 

 



 

 
Ung företagsamhet på Pihlskolan 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

Anna Åsling, Studie- och yrkesvägledare på Pihlskolan informerar kort kring Ung 

Företagsamhet på gymnasiet. Anna uppmanar företagare att dela med sig av sina 

erfarenheter till de elever som driver UF-företag. 

Under läsåret 2019/2020 läser 29 elever entreprenörsskapsprogrammet på Pihlskolan 

inklusive Rinman och tillsammans drive de11 UF företag. 

UF-företagarna vill gärna ha mentorer. Vivianne Pettersson fungerar redan idag som 

mentor och delar gärna med sig av sina erfarenheter.  Den som vill bli mentor kan 

kontakta Anna Åsling. 

Eleverna Mohamed Abdi, Sumaya Ibrahim Abdirahim, Syawal Abdul Rahman, 

Solomiia Buhela, Kisnet Gebretnsae, Ahmed Ibrahim, Sarah Saeed och Beatrice 

Tungaru presenterar kort sina respektive UF-företag. 

 SusuArt 

 BA Beat Power Fitness 

 Solokläder  

 Sarahs ACCESSORIES 

Anna Åsling informerar om Pihlskolans öppet hus den 18 januari. 

Kicki Johansson informerar om möjligheten att låna bibliotekets utställningssal för att 

ställa ut konst inom UF-verksamheten. 

 

 



 

 
Företagspresentation Hellefors Bilcenter AB 
 
   

Pierre Ståhl, VD och Försäljningschef, Hellefors Bilcenter AB 

Hellefors Bilcenter AB firar 40 år som återförsäljare för Toyota. Företaget har sin 

grund i BP:s bensinstation som startades redan 1964. Med utgångspunkt i detta ger 

Pierre en historik över företaget. 

Företaget omsätter idag ca 50 miljoner kronor och säljer ca 300-350 bilar per år. Av 

dessa är 120-150 nya Toyota. Företagets primära upptagningsområde är Hällefors, 

Filipstad och Kopparberg. Inom det området har Toyota 31,5 % marknadsandel inom 

segmentet personbilar och 50 % inom lätta transportbilar. 

Pierre noterar att allt fler kunder kommer från ett större område också, t ex Karlskoga 

och Vansbro. 

Hällefors har idag högst andel nyregistrerade elhybrider i Sverige, vilket delvis kan 

förklaras med Toyotas stora marknadsandel och sammansättningen av företagets 

produktportfölj. 

Hällefors kommun önskar företaget all lycka till inför det nya decenniet och med 

framtidens Toyota. 

 



 

 
Information från Almi 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BoAB - aktuellt idag och framtidsplaner   

 

Rickard Johansson, VD på Hällefors Bostads AB 

Rickard Johansson ger en kort bild av hur bolagets förutsättningar har varierat sedan han 

tillträdde som VD 2015. 

Efter en period med stor efterfrågan i samband med stort flyktingmottagande nu åter ett 

överskott av lägenheter. 

Det har också skapats nya boenden senaste åren, 19 studentlägenheter i Grythyttan och 10 

nya lägenheter i Polstjärnan. 

Ett antal lägenheter som Migrationsverket tidigare hyrt har lagts i malpåse då de är hårt 

slitna. Inga beslut är fattade om framtiden för dessa.  

Troligen kommer nya Björkhaga omvandlas till vanliga lägenheter, även andra 

omvandlingar kan komma att ske. Samtidigt finns planer på nyproduktion i både 

Hällefors och Grythyttans tätorter. Bolaget har också köpt Alexanders hus i centrala 

Hällefors. Fastigheten kommer att hyras ut till Hällefors bokhandel. 

 

Sophantering kommer att förändras för att bli mer kvartersnära innan 2025 i enlighet med 

ny lagstiftning. 

 

Bolaget arbetar aktivt för att motverka segregation, öka användandet av solceller, 

åtgärder mot radon efter mätning och att utveckla appar för de boende. 

 

För tredje året i rad ökande nöjd kundindex för BOAB. Bolaget försöker prioritera de 

områden som har störst betydelse för hyresgästerna. Återkopplar årligen vad som gjorts 

och vilka förbättringspotentialer årets enkät visar. 

 

 

 

Sabina Schnegotzki, rådgivare, Almi företagspartner informerar om aktuella 

aktiviteter  

 

Sabina presenterar kort Almi och dess uppdrag. Almi ägs till 51 % av staten och till 49 % 

av aktuell region, här alltså Region Örebro län. Sabina ger en kort presentation av ett nytt 

projekt med fokus på livsmedelssektorn, arbetet med besöksnäringen, informationsmöten 

med inriktning på företagare som handlar med Tyskland och USA och en pågående 

affärsresa till Danmark för IT företag. 

Eftersom många företag i länet står inför ägarskiften, hålls ett antal ägarskiftesseminarier. 

Under våren kommer ett ägarskiftesseminarium att hållas i Nora, datum kommer. 

Intresserade företagare är varmt välkomna 

Christoffer Nordström ansvarar för Landsbygdsprogrammet – digitalisering och har också 

tillsammans med Maria Nordström startat ett nätverk för influencers. 

Almi arbetar just nu också med en frukostklubb, planerar för projekt kvinnors företagande 

– mot nya marknader och ett nytt erbjudande kallat Simulera din affär. 

Kontakta gärna Sabina på Almi 

E-post: sabina.schnegotzki@almi.se 

 

 

mailto:sabina.schnegotzki@almi.se


 

 

Avslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hällefors kommun 

Besöksadress: Sikforsvägen 7 

Postadress: 712 83  Hällefors 

Telefon: 0591-641 00 (växel) 

E-post: kommun@hellefors.se 

 

Näringslivsstrateg Gabriela Kloth 

Gabriela informerar kort om regionens näringslivsanalys, BISNODE, och kommunens 

nyligen antagna näringslivsstrategi. Gabriela kommer att mejla ut underlag till närvarande 

och återkomma till detta vid senare tillfälle. 

Tillsammans med Katinka Molander informerar Gabriela om yrkesmässa som kommer att 

hållas 30 januari 2020. I dagsläget saknas tyvärr hantverksyrken bland de anmälda 

utställarna. Den som inte ännu anmält sig och sitt företag kan göra det till Gabriela eller 

Katinka. 

Maria Dahlqvist påminner om Grythyttans julmarknad 30 november och Hällefors 

skyltsöndag 1 december. 

Slutligen önskar kommunstyrelsens ordförande Annalena Järnberg (S) en god jul och ett 

gott nytt år. 

 

 

Bjud in eldsjälar och 

entusiaster 

till våra företagarfrukostar! 

Det behöver vi. 

 

mailto:kommun@hellefors.se

