
 

19.4.2016 aloitettiin uuden koulun rakentaminen.  Kuvassa BoAB:n hallituksen puheenjohtaja 

Bertil Johnsson, kunnanhallituksen puheenjohtaja Annalena Jernberg ja rakennusyhtiö Niwan 

Fredrik Werner.  

 

  

Kunnassa tapahtuu paljon… 



 

Uusi asemalaituri 
Hälleforsin keskustassa on rautatien ja ratapihan kunnosta-

misen lisäksi rakennettu uusi 110 metrin pituinen asemalai-

turi, johon on tehty myös taktiilisia kulkuväyliä Hälleforsiin 

saapuville ja sieltä lähteville näkövammaisille matkustajille. 

Pian avattavaan matkakeskukseen kuuluva asemalaituri on 

rakennettu Hälleforsin kunnan, Ruotsin liikenneviraston ja 

Örebron läänin maakäräjien yhteishankkeena. 

Panostuksella on suuri merkitys kunnan kehittymiselle tule-

vaisuudessa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Koulutus 
Hälleforsin kunta on jatkanut panostustaan hoitokoulutuksen 

järjestämiseen kunnassa. Kunnan omien investointien lisäksi 

hankkeeseen on saatu valtionavustusta. 

Syksyllä 2016 alkavat ammattikoulutukset: 

 Hoito- ja hoivakoulutus. 12 paikkaa 

 Teollisuustekninen koulutus, suuntauksena konepaja-

teollisuus ja/tai elintarviketeollisuus. 12 paikkaa 

 Ravintola- ja elintarvikealan koulutus, suuntauksena 

tarjoilu ja ruoanlaitto 8 paikkaa 
 

 Defibrillaattori. Nopea toiminta sydän- ja verisuonitautisen sairauskohtauksessa voi pelas-

taa hengen. Kunnan tiloissa on tällä hetkellä yhteensä kuusi defibrillaattoria. Sydänpysähdyk-

sessä joka sekunnilla on merkitystä. Opettele painelu-puhalluselvytys ja etsi lähin defibril-

laattori Rädda Hjärtat -sovelluksen avulla.   

www.hjart-lungfonden.se/raddahjartat/Om-Appen/ 

 Asuntoja vanhuksille / esikoulutiloja. Kiinteistöön Gillersvägen 6 on remontoitu kuusi 

vanhuksille tarkoitettua asuntoa sekä tilat kunnallisen esikoulun toimintaa varten. Hanke tuo 

kunnalle tarkoituksenmukaiset esikoulutilat taajamaan, ja samalla saadaan lisää asuntoja tar-

jottavaksi vanhuksille.  

 Koirapuisto. Lauantaina 27.6.2015 avattiin Göransvägenin ja Billockvägenin risteykseen 

entisen Snäckeskolanin viereen jo kauan kaivattu kunnan ensimmäinen koirapuisto. Se on so-

siaalinen kohtaamispaikka myös koirien omistajille. 

 Kävely- ja pyörätie. Kunta on yhteistyössä Bergslagens kommunalteknik -kuntayhtymän 

kanssa rakentanut Saxhyttevägenin varrelle kävely- ja pyörätien. 

Vanhustenhuolto 
Vanhustenhuollossa tehdään jatkuvasti kehitys- ja parannus-

työtä. 

 Kuntoutukseen panostetaan entistä enemmän 

 Lounas ja illallinen turva-asunnoissamme 

 Sosiaalista toimintaa järjestäviä ja ohjaavia henkilöitä 

vanhustenhuoltoon 

 Fyrklöverin hoito- ja hoivakodin tiloja on parannettu, ja 

siellä on nyt paremmat mahdollisuudet yhdessäoloon ja 

yhteisen toiminnan järjestämiseen. 

 Lisää panostuksia hoitotyössä tarvittavaan tekniikkaan 

työn tehostamiseksi ja laadun varmistamiseksi. 



 

Tingshuset 
Lauantaina 27.6.2015 avattiin Grythyttanin kirjaston uudiste-

tut tilat. Rakennuksen nimi on nykyään Tingshuset, ja suurin 

osa tiloista on varattu kunnan käyttöön, mutta rakennuksessa 

on myös kaksi peruskorjattua asuntoa. Pohjakerroksessa on 

sivukirjasto ja koulukirjasto, inva-WC ja lukusali. Monikäyt-

töiset tilat voidaan sovittaa käyttötarkoituksen mukaan, ja 

esimerkiksi yhdistykset voivat järjestää täällä kokouksia. 

Krokbornsparken 
Kunta teki vuonna 2015 Krokbornin ystävät -tukijärjestön 

kanssa sopimuksen puiston hoidosta. Yhdistyksen tarkoituk-

sena on saada puistoon lisää elämää nostamalla sen historial-

linen arvo esiin ja osallistumalla puiston kehittämiseen kai-

kenikäisille kävijöille sopivaksi eläväksi ja houkuttelevaksi 

kansanpuistoksi. 

 Osakeomistuksen myynti. 30.12.2015 kunta myi omistamansa Svartälvstorps Förvalt-

nings AB:n osakkeet Spendrups Bryggeri Ab:lle. Tämä paransi kunnan tulosta vuonna 2015. 

 Ylimääräinen valtiontuki. Vuoden 2015 lopussa kunta sai 26,4 miljoonaa kruunua yli-

määräistä valtiontukea. Tuki myönnettiin sen suuren vastuun ansiosta, jota kunta on osoitta-

nut vastaanottaessaan pakolaisia. 

 Björskogsnäs. Kunnan luonnonsuojelualuetta on vuonna 2015 kehitetty ja kunnostettu. 

Kunnostustyöt tehtiin Ernst Kirchsteigerin hyvin suositun tv-ohjelman ”Sommar med Ernst” 

(kesä Ernstin kanssa) kuvausten yhteydessä. Tänä kesänä Hälleforsin ornitologinen yhdistys 

pitää Björskogsnäsissä kahvilaa. Kahvila on avoinna 3.5.–13.9.2016 joka tiistai ja lauantai 

klo 13–16. Lisätietoja: www.bjorskogsnas.se 

 Näyttelyt. Kunta on järjestänyt vuoden 2015 aikana Formens Husissa kaksi suosittua näytte-

lyä: Karhunmetsästäjien näyttely sekä Vreeswijkiä ja Rautavaaraa tulkitsevan ruotsinsuoma-

laisen taiteilijan Jussi Taipaleenmäen näyttely. 

Elinkeinoelämä 
Vuonna 2015 kunnan ja elinkeinoelämän välinen yhteydenpi-

to on vilkastunut. Kunta on järjestänyt vuoden aikana neljä 

yrittäjäaamiaista sekä vieraillut noin 60:ssä kunnan alueella 

toimivassa yrityksessä. Yritysten kanssa keskustellaan yleen-

sä aina mm. seuraavista aiheista: osaamisen varmistaminen, 

sukupolvenvaihdos, työvoiman tarve, yritystoiminnan edelly-

tykset kunnassa, infrastruktuuri ja kunnan palvelut. 

Vuonna 2015 perustettiin myös elinkeinoneuvosto, jonka 

tehtävänä on edistää yhteydenpitoa elinkeinoelämän ja kun-

nan välillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lisää tulevaisuuteen tähtääviä panostuksia: 
 
 Grythyttanin rautatieasemalaiturin pidentäminen 

(työt käynnistyvät 2016) 

 Kävely- ja pyörätien rakentaminen Hälleforsin ja Grythyttanin välille (työt käynnisty-

vät aikaisintaan 2018) 

 Koko kunnassa olevien toimitilojen ja tonttien inventoiminen uusien yritysten 

/etabloitumisen helpottamiseksi. 

 Formens Husin uudistaminen, rakennuksen arvioidaan olevan muuttovalmis vuoden-

vaihteessa. 

 Hälleforsin uusi matkakeskus on tarkoitus vihkiä käyttöön syksyllä 2016. 

 Kunta tarkastelee mahdollisuuksia rakentaa Hurtigtorpetiin ulkokuntosalin sekä kun-

nostaa Grythyttanin uimarantaa ja Lindholmstorpetia ympäröivää aluetta. 

 RV63 Hällefors – Kopparberg; Hjulsjön ohikulkuväylä (aikaisintaan 2020). 

 Selvitys siitä, miten Hälleforsin keskustan houkuttelevuutta voitaisiin parantaa. 

 Kunta tutkii mahdollisuuksia uimahallin rakentamiseen tulevaisuudessa. 

 Uusien peruskoulutilojen rakentaminen Klockarhagsskolanin viereen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälleforsin kunta 

Käyntiosoite: Sikforsvägen 15 

Postiosoite: 712 83  Hällefors 

Puhelin: 0591-641 00 (vaihde) 

Vaihteen aukioloajat: ma–to 07.30–12.00, 

12.30–16.00 pe 07.30–12.00, 12.30–15.00 

Sähköposti: kommun@hellefors.se 

 

Hälleforsin kunta 

haluaa toivottaa kaikille hyvää kesää! 

mailto:kommun@hellefors.se

