
 

 

Hällefors föreningsråd 2022-05-31,  Kl 18:00-20:15 

Plats/Värd: Sikfors Ryttarsällskaps ridhus   

Välkomna     

Sikfors Ryttarsällskap hälsar oss välkomna med en guidad tur i ridhuset. En fantastiskt  

 fin anläggning och mycket intressant information om bygget och föreningen. 

 Vid fikat i cafeteria/mötesdelen tar ordf. för mötet, Vivianne Pettersson, vid och hälsar alla 

 än en gång välkomna. Vivianne ersätter Annalena Järnberg som har fått förhinder.  

Presentationsrunda 

12 föreningar är anmälda, två har lämnat förhinder och 8 föreningar finns med på mötet. 

Sammanlagt är vi 11 personer som presenterar oss för varandra. 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från 1 mars gås igenom. Huvudsakliga temat på mötet var då Folkbildning. 4 st 
bildningsförbund presenterade sin verksamhet i Hällefors. Se gärna minnesanteckningarna på Hellefors.se/kultur 
och fritid/föreningslivet   

Information om Nya Badhuset   

Projektledaren för Badhuset, Peter Wiker, berättar om bygget och visade bilder och film inifrån byggnaden. 

Även en konstgräsplan ska anläggas på Hällevi under sommaren. 

Badhuset består bl a av 4 st 25 meters banor, undervisningsbassäng med höj-och sänkbart golv och en 
aktivitetsyta på plan 2. Det finns bastu och förhoppningsvis kommer H-fors hockeyklubb driva en cafeteria och 
en caféyta är planerad i entréhallen som sammanbinder badhuset med ishallen på Hällevi. 

Badhuschef finns på plats, sedan 1 mars, i kommunen och två badvärdar är nyrekryterade för start i oktober. 
Tyvärr är bygget försenat och kommer att öppnas och invigas på andra sidan årsskiftet. Vill ni följa badhusbygget 
så går det att göra på hellefors.se.      

 H-fors kommuns föreningsstöd 

Kommunen avsätter 200 000 kr i föreningsbidrag. En utökning med 100 tkr sedan beslut i kommunstyrelsen 2021. 
Tre bidrag delar på de 200 000 kr. Offentliga arrangemang, Aktivitetsbidraget (målgrupp barn och unga) och 
bidrag till mindre investeringar (två ansökningstider 1 april och 1 okt på detta bidrag).  

I skrivande stund har dryga 60 000 betalats ut till ex författarbesök, inköp av ultraljudstvätt/Bowling, Sävsjöns 
dag, Tjejsatsning i fotboll, Familjekonstdag, Mål och sarg mm. Vi välkomnar fler sökanden. 



Sommarlovsaktiviteter  

Kommunstyrelsen har avsatt 200 000 kr till sommarlovsaktiviteter. 8 föreningar och kommunens egna 
verksamheter kommer att erbjuda många härliga aktiviteter under sommarlovet. Ex paddling, bowling, skattjakt, 
dans, familjedag på krokbornsparken, teater, fotbollsskola, hockeyskola, kulturskolan dyker upp runt om i 
kommunens bostadsområden, tävlingar, grillning , konstverkstad mm. 

Håll utkik på hellefors.se. Broschyrer finns att hämta på biblioteket, kulturskolan, bowlinghallen och i 
kommunens reception. 

Vad är på gång i föreningslivet 

Sikfors ryttarsällskap berättar om projektet möjligheternas hus på Lindholmstorpet. Ett projekt i samverkan med 
Djurskyddet ”Vilsna tassar” och Bredsjö Kooperativ. De ”tjuvstartar” i sommar med café på Lindholmstorpet i 
väntan på beslut om projektbidrag från allmänna arvsfonden.  Volontärer till caféet i sommar är välkomna att 
höra av sig till Tina/Sikfors RS. Se mer i föregående anteckningar, nov 2021 där projektet presenterades. 

Bredsjö Folkets Hus är numera en allmännyttig, ideell förening som i samverkan med småföretagarna i Bredsjö 
inriktar sig på natur och turism. I sommar erbjuds guidade turer på slaggstenspromenaden, fast utställning i 
dansrotundan mm. Bl a  är en karta över slaggstenspromenaden framtagen 

Hällefors ornitologiska har ett byggprojekt i Grythytteviken där ett trädäck med rullstolsramp ska tillgängliggöra 
för funktionsnedsatta, barn och barnvagnar att få ta del av den vackra utsikten i viken. Nya bord och bänkar och 
grill välkomnar också gamla som nya besökare till platsen. Arbetet är ideellt och har möjliggjorts genom LONA-
bidrag och sponsorer. 

Föreningens Örngömsle har uppmärksammats och besökts och bokats av fotografer från hela Sverige. 

Hällefors orienteringsklubb erbjuder stavgång och tar emot besökare med  ”FAR/fysisk aktivitet på recept”. 

Klubben vill nu söka bidrag för att ta fram kartor för sprintorientering, en tränings- och tävlingsform inne i städer 
och samhällen, som blivit mkt populärt! 

Då tiden sprang iväg får övriga föreningar berätta lite mera på nästa föreningsråd. Bl a Svenska kyrkan Hällefors-
Hjulsjö som söker fler i samverkan i Nätverket för kapacitetshöjande insatser 

 Aktuellt från kommunen   

 En fråga till kommunen från senaste möte om en gemensam plattform för föreningslivet, ”typ” Facebook. 

Återkoppling i ovanstående medskick: Kommunikationsansvarig på kommunen kan vara behjälplig att starta upp 
en sådan sida Men kommunen kan av juridiska skäl inte vara ansvarig för sidan. Det måste då en förening vara. 
Återkom om intresse finns. 

Övriga frågor 

Rektor för årsk 4-9 tillika föreningsmedlem i Sikfors RS efterfrågade dagsverken (inom cykelavstånd) som 
gräsklippning, rensa ogräs, tvätta bil, handla mm för eleverna i skolan. 100 kr/dagsverke kostar det och pengarna 
ska gå till barnen i Ukraina.     

Nästa möte: Prel tis 25 okt.  

Tack för ett bra möte: 

Trevlig sommar önskar Vivianne och Kicki 


