
Minnesanteckningar- Föreningsrådet 14 mars-2023, Terrassen  

1. Välkomna     
Rådets ordförande för kvällen, Håkan Bergström presenterar sig och ersätter Annalena 
Jernberg (sjukskriven 3 mån) som kommunstyrelsens ordförande tillika 
föreningsrådets ordförande. 
 

2. Anmälda föreningar   
14 föreningar anmälda som representerades av 18 personer. 
 

3. Föregående minnesanteckningar  
Ordförande gick igenom föregående minnesanteckningar som lades till handlingarna. 
Dessa finns också att läsa på kommunens hemsida hellefors.se/kulturfritid/föreningar  
  

4. Presentation av Föreningen Krokborns Vänner 
Anne-Christine Nordqvist berättade om SKF som skänkte parken till kommunen. 1993 
bildades föreningen Krokborns vänner och fr o m 1996 är parken kulturminnesmärkt 
och avtal ang drift och skötsel slöts mellan kommunen och föreningen.   
Vid den tiden bestod föreningen av en handfull personer i styrelsen och liten 
verksamhet. Först 2011 vid föreningens första årsmöte så bestämde den framröstade 
dubbelt så stora styrelse att parken skulle bli en levande och attraktiv park för såväl 
invånarna som andra besökare. Idag har man 157 betalande medlemmar och Michael 
Fredin berättar om de två ideellt arbetande grupper ”händiga händer” och gröna 
fingrar, på ca 30 personer, som varje tisdag jobbar i parken med skötsel, bygge och 
planteringar. Bla har man byggt eldstäder, vindskydd, planterat syrénberså, blommor 
och mycket annat. 
Sommartid har föreningen aktiviteter under 10 söndagar där man startar och avslutar 
med en loppis. Caféverksamheten är igång varje söndag, aktiviteterna riktar sig till 
familjer och det är gratis att komma in i parken. Vid 34 tillfällen har parken hyrts ut 
till allt från större bröllop till en enskild aktivitet på 4 h och alla pengar går tillbaka till 
parkens skötsel och drift. Den 12-13 aug kommer man samarbeta med H-fors 
yxkastare då Lag-SM och Lag- EM avgörs i parken. Det finns också två digitala 
berättelser/Storyspot om parken. En spökberättelse och en fiktiv berättelse. Anne-
Christin och Michael välkomnar alla till parken. 
 

5. Möckelnföreningarna 
Tyvärr kunde inte representanten från föreningen delta pga sjukdom men Tina 
Sjöholm, Möjligheternas Hus och Ia-Mari Jansson ”H-fors paraplyet” presenterar 
föreningen. Tina inleder med att berätta om civilsamhället och vilka som ingår i ett 
civilsamhälle: ex föreningar, stiftelser, samfälligheter och enskilda insatser. 1990 blev 



civilsamhället ett begrepp inom EU och det finns många innovationer från just 
civilsamhället, ex barnbidraget, A-kassan, skollunchen, wikipedia mm. 
Vad gör Möckelnfören: 160 ideella föreningar och nätverk i Karlskoga och Degerfors 
utgör Möckelnföreningarna. Tillsammans blir man starkare och med ökad samverkan 
ger det en ökad chans till att påverka och det ger en större gemensam utveckling. 
Möckelnföreningarna har 5 anställda på deltid och finansieras genom bidrag och 
projektmedel. 
 

6. Information ny paraplyorganisation för civilsamhället i H-fors. 
Tina Sjöholm är med i flera föreningar som Sikfors Ryttarsällskap och Möjligheternas 
Hus som driver sommarcaféet på Lindholmstorpet. 
Ia-Mari Jansson är återinflyttad i H-fors och initiativtagare till att starta ngt liknande 
som Möckelnföreningarna. Just nu är namnet ”Paraply”. Ett uppstartsmöte 
tillsammans med Möckelnföreningarna har genomförts och nu söker man flera 
föreningar som vill samverka i Hällefors. Med samverkan och med gemensam kraft så 
ökar chansen till att kunna påverka, utveckla och hjälpa varandra vilket bl a har 
efterfrågats av det ideella föreningslivet. Nästa steg är bl a att kontakta er föreningar 
för ett samtal. 
Vill ni vara med el veta mer? Kontakta Ia-Mari Jansson E-post: iamari81@icloud.com. 
Tel: 070-300 26 22.  
 

7. Kommunen kommunicerar 
Flera frågor har uppkommit vad gäller kommunens kommunikation och hur 
kommunen kan hjälpa föreningslivet. Camilla Sandblad/Kommunikatör på 
kommunens informerade om att:   
Föreningar kan själva lägga in information i kommunens digitala 
evenemangskalender (https://hellefors.se/tipsa_om_evenemang.html) 
Camilla publiceras större evenemang och aktiviteter i den digitala 
evenemangskalendern på www.bergslagen.se (som är H-fors, Ljusnarsberg, 
Lindesberg och Nora kommuns gemensamma digital plattform för besökare) 
Föreningar Samhällsbyggnad Bergslagen ger ut en kalender varje år med evenemang 
(trycks i december), Camilla förser den med evenemang från Hällefors.  
Vill ni föreningar ha en gemensam facebooksida för kommunikation kan Camilla vara 
behjälplig att starta upp en sådan men ansvaret för sidan och dess innehåll måste 
ligga på någon/några föreningar eller personer.  
 
Lokal kommunikation i Hällefors  
Hemsidan hellefors.se publicerar viktiga nyheter och information till invånarna, 
pressreleaser, sociala medier som facebook , affischering samt utgivning av 
kommunbladet.  
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Övriga frågor 
Fråga från nyinflyttad och hur man kan få kontakt. Det skickas ut ett välkomstbrev 
med information från kommunen. Finns ett föreningsregister på hemsidan, 
evenemangskalendern (se under punkt 7). Föreningslivet är en bra ingång till nya 
vänner och till den nya orten.  
Ett förtydligande gjordes också om behovet av volontärer och hur man ska gå tillväga 
för att bla informera invånarna om föreningen, ngn typ av ”upprop”. Kanske den 
initierade samverkansföreningen ”paraply” kan vara det nätverket i framtiden? 
 
Vill ni föreningar vara med och presentera er förening på fb så kontakta 
camilla.sandblad@hellefors.se.  
Camilla är också turismutvecklare och en fråga ang turistbyrå/infopoint kom upp. 
Det kommer finnas info-points (enklare variant av turistbyrå) runt om i kommunen 
och bland annat en bemannad info-point i kommunhuset i sommar under 7 v. 
   

8. ”Kortis”- på gång i föreningslivet  
-Välkomna till Vårstädning på Brukshundklubben tisdagar. Föreningen erbjuder också 
olika kurser som i lydnad, träning och även kloklippning erbjuds 
-Ornitologiska välkomnar alla till det nybyggda trädäcket med bord, bänkar och 
grillplats vid Grythytteviken. Även fågel skyltar kommer att sättas upp. Invigning i april.   
-En fråga om ökat värmebidrag i dessa el kristider kom från Sikfors Byalag. Kicki tar 
med frågan till ansvarig. 
-En sammanställning av en work-shop med 60-talet medverkande, från ”Taggad” 
Framtidsvision, Hällefors om 20 år, fanns att kika på under kvällen. 

       9.   Aktuellt från kommunen 

- Uppdatering Badhuset   
Invigning 6 maj kl 11-15, Öppnar 8 maj 
- Seniorvecka fokus på fysisk aktivitet? (8/5-12/5).  
Vill ni vara med som förening kontakta Kicki 
- Kommer att finnas sommarlovsbidrag att söka för sommarlovsaktiviteter.Mer 
 information kommer 
-Välkomna till invigning den 12 maj av nya info tavlor om fågel och naturlivet på din 
väg fram till Björskogsnäs. Tyvärr vet vi inte i dagsläget om det kommer att kunna 
erbjudas caféverksamhet i Björskogsnäs. Förfrågan ska gå ut snarast. 

      10.  Övriga frågor. Inga övriga frågor     

      11.  Nästa möte: Maj månad (tid kommer) och platsen blir på Hällefors Orienteringsklubb.  

             Håkan avslutar med att tacka alla för ett bra möte! 

                Vid pennan: Kicki Johansson 
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