
Maantie 63 – uusi tieosuus
Ruotsin liikennevirasto on 
aloittanut maantie 63:n uuden 
tieosuuden rakentamisen. 
Hjulsjön ohittavassa tiessä on 
tällä hetkellä suuria puutteita, ja 
tietä uudistetaan 4,6 kilometrin 

pituudelta liikenneturvallisuuden 
ja liikennöitävyyden 
parantamiseksi. Ohitustien on 
määrä valmistua syksyllä 2023. 
Lisätietoja löytyy hakusanalla 
”Hjulsjö” osoitteessa trafikverket.

Terveytesi on meille tärkeää! Jos 
täytät kuluvan vuoden aikana 40, 50, 
60 tai 70 vuotta ja kuulut Hälleforsin 
tai Kopparbergin terveyskeskuksen 
piiriin, sinulle tarjotaan 
maksutonta ns. kohdennettua 
terveyskeskustelua. 

Örebron läänin alueen 
terveyskeskustelujen tarkoituksena 
on edistää asukkaiden terveyttä. 
Saat kutsun postilaatikkoosi. 
Lisätietoja osoitteessa 
regionorebrolan.se

Hälleforsin kunnan asukkaista noin 
14 % on suomalaista syntyperää, 
ja vuodesta 2012 kunta on suomen 
kielen hallintoaluetta. 
Ruotsalais-suomalaisella 
vähemmistöllä on näin ollen 
kansallisista vähemmistöistä ja 
vähemmistökielistä annetun lain 
mukaisia erityisoikeuksia.                      

Yksi kunnan sitoumuksista suomen 
kielen hallintoalueena on tehdä 
suomen kieli näkyväksi ja osoittaa, 
että se on yksi kunnan virallisista 
vähemmistökielistä – sen vuoksi 
Kommunbladetin toinen sivu on 
tästä lähtien suomenkielinen. 
Lue lisää Suomen hallintoalueesta 
osoitteesta hellefors.se

Poliisi ja Hälleforsin kunta ovat 
yhdessä kehittäneet kunnan 
turvatoimia eri tavoin. Poliisi on 
asettanut aluepoliiseja, jotka 
partioivat Hälleforsin ja Grythyttanin 
kaduilla. Lisäksi eri toimijat tapaavat 
säännöllisesti ja pyrkivät ratkaisemaan 
ongelmia ja levottomuuksia jo niiden 
syntyvaiheessa.
Tilastot osoittavat, että kuluneen 
vuoden aikana yleisimpiä rikoksia 
ovat olleet mm. rattijuopumus- ja 
huumausainerikokset. Useimmissa 
tapauksissa rikokset on havaittu 
yleisön antamien vihjeiden sekä 
kunnan ja aktiivisten poliisien välisen 

yhteistyön ansiosta. Hälleforsin 
ja Grythyttanin aluepoliiseilla on 
selkeä tavoite – olla asukkaille 
mahdollisimman näkyvästi ja 
aktiivisesti esillä! 
Haluamme kiittää teitä antamistanne 
vihjeistä. Teette hyvää työtä, jatkakaa 
samaan tapaan! Samalla muistutamme 
siitä, että meidän on saatava tietää 
tapahtumista, jotta voimme ryhtyä 
toimenpiteisiin. Kehotamme siis 
ilmoittamaan poliisille, jos joku kokee 
joutuneensa rikoksen uhriksi!  Elämän 
tulee olla turvallista Hälleforsissa/
Grythyttanissa! Andreas Pettersson, 
kunnallinen poliisi

Kutsu kohdennettuun terveyskeskusteluun

Hällefors - suomen kielen hallintoalue

Tiedäthän, että voit tilata toimintaa 
koskevaa tietoa ja uutisia Hälleforsin 
kunnasta ja Samhällsbyggnad 
Bergslagenista. 

Tilaa uutisia ja tietoa toiminnastaTapahtumavinkkejä
Voit tilata julkaistavat tiedot 
antamalla sähköpostiosoitteesi 
osoitteessa hellefors.se/
prenumerera.

Etsitkö tapahtumavinkkejä tai 
haluatko kertoa meille näyttelyistä 
tai tapahtumista? Käy osoitteessa 
hellefors.se/evenemang
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Kunnallisen poliisin Andreas Petterssonin puheenvuoro



Hälleforsin terveyskeskuksessa 
käynnistetään perhekeskustoiminta 
0–6-vuotiaille lapsille 12.tammikuuta. 
Aukioloajat ovat keskiviikkoisin 
klo 13–16 ja perjantaisin klo 9–12. 
Kaikki ovat tervetulleita ”drop in” 
-avajaistilaisuuteen 12. tammikuuta, 
klo 13–16. 
Lisätietoja osoitteessa hellefors.se

28.–30. tammikuuta Hälleforsin 
kulttuurielämä tarjoaa mm. 
esiintymisiä, nykysirkusta, 
tanssia, näyttelyjä, musiikkia 
ja laulua. Luvassa on myös 
kaikille avoimia aktiviteetteja ja 
työpajoja. Lisätietoja julkaistaan 
tammikuussa osoitteessa 

Kulttuuriviikonloppu Taggad2022  

Perhekeskuksen toiminta 

Kommunbladet ilmestyy neljästi 
vuodessa. Jos sinulla on kommentteja 
tai sisältövinkkejä, ota yhteyttä 
osoitteeseen camilla.sandblad@
hellefors.se 

Vastaava julkaisija:  
Hans Åhnberg, kunnanjohtaja
Seuraa meitä Facebookissa:
facebook.com/hellefors.se

Hällefors kommun
Sikforsvägen 7, Hällefors
Telefon: 0591-641 00 
kommun@hellefors.se 
www.hellefors.se

Hälleforsin kirjaston uusissa tiloissa 
osoitteessa Sikforsvägen 15 voit 
lainata kirjoja ja lukea lehtiä 
maanantaista lauantaihin. 
Uudessa Terassen-näyttelyhallissa 
järjestetään kirjailijavierailuja, 
näyttelyjä ja luentoja. 
Aukioloajat ja ohjelmat ovat 
osoitteessa hellefors.se/bibliotek

Parhaillaan tutkitaan rakentamista 
koskevia sääntöjä, joita sovelletaan 
Saxen-, Sör-Älgen-, Norr-Älgen- 
ja Södra Torrvarpen -järviä 
ympäröivillä alueilla. 

Tavoitteena on mahdollistaa pysyvä 
asutus järvien ympäristöissä sekä 
hyödyntää joitakin alueita myös 

laajemmin. Meneillään olevat 
tutkimukset on tarkoitus saada 
päätökseen keväällä 2022. Sen 
jälkeen kunnan asukkaille annetaan 
mahdollisuus kertoa mielipiteensä. 

Lisätietoja osoitteessa hellefors.
se/pagaendeplanarbeten

Hälleforsin opiskelijat suhtautuvat myönteisesti 
Esikoululuokan, 4. ja 7. sekä 
lukion ensimmäisen vuoden 
oppilaille järjestetään vuosittain 
terveyskeskusteluja, joissa 
arvioidaan kunkin oppilaan 
terveydentila ja koulutilanne. 
Uusimmat tulokset osoittavat, 
että opiskelijat voivat suhteellisen 
hyvin ja suhtautuvat myönteisesti 
tulevaisuuteen. Mittaustulokset ovat 
hieman edellisten vuosien tuloksia 

parempia. Koulu pyrkii koko ajan 
parantamaan heikompia tuloksia 
antavia seikkoja. Yksi toimenpide 
on esimerkiksi ollut henkilöstön 
ohjaamien välituntiaktiviteettien 
käyttöönotto. Huomionarvoista on 
myös se, että hyvin monilla oppilailla 
on harrastuksia ja että he tuntevat 
olonsa turvalliseksi koulupäivinä. 
Lue lisää ELSASTA osoitteesta  
hellefors.se

Pihlskolanin oppimiskeskus

Kirjaston uudet tilat 

Järvien ympäristöjen rakentamista koskevien sääntöjen 

Toimintaa joululomalla  
Hälleforsin kunta kehottaa yhdistyksiä 
hakemaan lupaa lapsille ja nuorille 
suunnattujen joululoma-aktiviteettien 
järjestämiseksi. Joululomaohjelma 
julkistetaan joulukuussa. Lisätietoja 
osoitteessa hellefors.se/lov 
Hälleforsin kunta toivottaa kaikille 
lapsille ja nuorille mukavaa 
joululomaa!

SUURKIITOKSET kaikille 
asukkaille, yrittäjille, yhdistyksille 
ja muille järjestöille tekemästänne 
työstä kuluneen vuoden aikana! 

Hälleforsin kunta toivottaa kaikille 
oikein hyvää joulua ja onnellista 

uutta vuotta!  

Pihlskolanin oppimiskeskus muutti 
hiljattain uusiin tiloihin osoitteessa 
Sikforsvägen 15 (kirjaston viereen). 
Pihlskolanin oppimiskeskuksessa 
aikuiskoulutus-, korkeakoulu- tai 
yliopisto-opiskelijat voivat opiskella 
rauhassa. Lisätietoja osoitteessa 
hellefors.se/larcentrum


