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Uusi kunnanjohtaja Hälleforsissa 

Mukavaa syksyä ja talvea!

– Kannustimeni on se, että kunnan toiminta on lähellä 
sydäntäni, ja esimerkiksi esikoulu, koulu ja vanhustenhuolto 
ovat keskeisiä kaikkien kuntalaisten arjessa, Ola Ström 
kertoo. 
Herkkä vaisto
Tasapainoinen, kreatiivinen ja kykenevä ajattelemaan uusilla tavoilla, 
näin hän luonnehtii itseään. Herkkävaistoisena hän pystyy usein 
toimimaan ennakoivasti. Edellisessä työpaikassaan kiinteistönomista-
jien etujärjestössä Fastighetsägarna MittNordissa hän vastasi analyy-
seistä ja kannanotoista. 
– Laadin Fastighetsägarna-etujärjestön kansallisen visio-ohjelman. 
Monet luomistani käsitteistä ovat nykyisin vakiintuneita alalla, ja tuntuu 
hyvältä, että olen siten saanut vaikuttaa asuntosektorilla vallitsevaan 
keskusteluun. Kyse on usein vuokra-asumisen statuksesta ja alue-
kehityksestä. Rakennuksia ei voi siirtää, mutta alueen vetovoimaa voi 
lisätä. 

Ola Ström on toiminut myös Nerikes Allehanda-lehden poliittisena 
päätoimittajana ja pääkirjoitustoimittajana sekä Örebron yliopiston 
tiedotuspäällikkönä. 90-luvulla hän toimi Kansanpuolueen edustajana 
kunnallisneuvoksena sekä valtiopäiväedustajana Örebron läänissä. 
Aloittaessaan nyt kunnanjohtajan tehtävissä hän jättää puoluepoliit-
tisen toimintansa.

Hälleforsin tulevaisuus
Kunnanjohtaja on vakuuttunut siitä, että asioihin voidaan aina vaikut-
taa. Hän näkee kolme aluetta, jotka ovat Hälleforsin kunnan tule-
vaisuuden kannalta erityisen tärkeitä. Kyse on ennen kaikkea kunnan 
työpaikoista ja elinkeinoelämästä. Kun veronmaksajia on enemmän, 
kunnan palvelutasoa voidaan nostaa. Myös itsetunnolle ja hyvinvoin-
nille on tärkeää, että on työpaikka, jonne mennä. Toiseksi on ajatel-
tava kunnan talousarviota, jonka pitää ehdottomasti perustua tosi-
asioihin, eikä siitä saa poiketa.
– Juuri politiikalla ratkaistaan, panostetaanko toiminnan johonkin osa-
an enemmän resursseja. Se on demokratiaa. Me valitsemme poliitikot, 
ja poliitikot päättävät. Meidän virkamiesten tulee toimittaa luotettavaa 
pohjatietoa poliittista päätöksentekoa varten. 
Kolmantena alueena hän nimeää tuotemerkin Hällefors. Kuntaan tulee 
toisaalta saada enemmän yrityksiä ja toisaalta on luotava nykyisille 
yrityksille mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa ja luoda mielellään 
myös lisää työpaikkoja. Matkailuala kasvaa vain, jos tuotemerkkimme 
on houkutteleva. 
–Hällefors tulee mieltää myönteisenä, kiinnostavana ja tulevaisuus-
painotteisena kohteena. Kunnalla on paljon tarjottavaa, ja juuri se 
meidän on nostettava esiin. Nykyisin aivan liian monet asiat ovat vielä 
tuntemattomia jopa monille läänimme asukkaille. Sitä me haluamme 
muuttaa, Ola Ström toteaa lopuksi.

Faktat 
 

Nimi: Ola Ström
Ajankohtainen: uusi kunnanjohtaja1.11. 
lähtien 
Ikä: 51 v
Asuinpaikka: omakotitalo Örebron 
keskustassa
Perhe: neljä lasta (8–25 v) ja vaimo Mia 
Ström, joka työskentelee Mälardalenin 
kauppakamarilla
Erityisen tärkeää: vapaus ja oikeus
Ei pidä: ylimielisyys
Suosikkisitaatti: ”Osaa asiasi, niin sanat 
kyllä syntyvät” 
Harrastukset: metsä- ja tunturivaellus, 
tennis ja purjehdus
Tausta: syntynyt Örebrossa, asunut 
Yhdysvalloissa, Göteborgissa, Tukhol-
massa ja Vingåkerissa



Yhtäläiset mahdollisuudet 

Kunta järjesti 6. syyskuuta tapahtuman nimeltä 
Lika möjligheter (yhtäläiset mahdollisuudet). Päivän 
aikana järjestettiin erilaisia aktiviteetteja Hällevissä, 
Formens Husissa ja keilahallilla.

– Tapahtuman tarkoituksena oli näyttää, että kaikilla ihmisillä 
on mahdollisuus harjoittaa liikuntaa omista edellytyksistään 
riippumatta. Urheilutoiminnassa on paljon tulisieluja, ja muu-
tamat urheiluseurat esittelivät toimintaansa Hällevin jäähallin 
ulkopuolella, kertoo projektipäällikkö Elin Abelson.

Tapahtuman järjestämiseen osallistuivat ÖLIF (Örebron 
läänin urheiluliitto), SISU Idrottsutbildarna (urheilukoulut-
tajat), HIK (Hälleforsin jääkiekkoseura), eri urheiluseuroja 
sekä Örebron läänin vammaisliitto. Päivän aikana oli mah-
dollista testata erilaisia urheilulajeja. Päivään osallistuivat 
myös Hällefors Motorklubb (Hälleforsin moottoriseura), 
Nora Bågskytteklubb (Noran jousiammuntaseura), Kumla 
Funktionshindrades Motorklubb (Kumlan toimintaesteisten 
moottoriseura), ABF:n Grön Famn -projekti sekä SISU, ÖLIF 
ja Handikappidrottsförbundet (vammaisurheiluliitto). 

Kunnostetussa jäähallissa pelattiin Leksands IF:n ja Djur-
gårdens IF:n naisjoukkueiden harjoitteluottelu kunnanneuvos 
Christina Johanssonin avajaispuheen jälkeen. Päivän päät-
teeksi jäähallissa järjestettiin jäädisko.

Formens Husissa pidettiin kaksi luentoa. Ensin Ruotsin na-
isten Damkronorna-jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja 
Leif Boork luennoi arjen johtamisesta teemalla ”Ledarskap 
i vardagen”. Toinen puhuja oli paralympialaisissa mainetta 
niittänyt Anders Olsson, joka kuuluu vammaisuinnin maail-
maneliittiin, osallistuu tirathlon-kilpailuihin ja etsii koko ajan 
uusia haasteita. Hänen luentonsa ”Det finns ingen gräns” 
käsitteli rajattomia mahdollisuuksia, ja hän kertoi elämänsä 
aikana kohtaamistaan haasteista ja saavuttamistaan 
voitoista.

Lennart Jansson, Örebron läänin vammaisliitto ja Barbro Karlsson, ÖLIF

Leksands IF:n naisjoukkue Djurgårdens IF:n naisjoukkue

”Det finns 
ingen gräns”

 

Anders Olsson

Iloisia osanottajia Hällevin ulkopuolella  Noran jousiammuntaseura

Anders Olsson, paralym-
pialaistähti, ja Leif Boork, 
Ruotsin naisten jääkiekko-
maajoukkueen pää- 
valmentaja 
Kuva vasemmalla: Leif 
Boorkin luento houkut-
teli Formens Husin täyteen 
kuulijoita

Kuva vasemmalla: Hälleforsin 
moottoriseura



 
Medborgar-
platsen on 

muuttanut For-
mens Husiin

Vinkkejä energia- ja ilmastoneuvojalta

Syksyn aikana käynnistyvässä kunnantalon 
mittavassa kunnostusurakassa vaihdetaan 
rakennuksen katto, parannetaan ilmastointia ja 
rakennetaan inva-wc talon toiseen kerrokseen.

Kunnan kiinteistöjä hoitava BOAB huolehtii koko kun-
nostusurakasta. Kunnostusurakka on jaettu neljään 
vaiheeseen, ja kaiken on tarkoitus olla valmiina syys-
kuussa 2015. Kunnantalon henkilökunta siirtyy sen 
vuoksi muihin tiloihin, jotkut väliaikaisesti ja jotkut pysy-
västi. Ensimmäinen muutto koskee Medborgarplatsenia 
ja sen yhteydessä toimivaa henkilökuntaa. Kunnan 
asukkaat saavat vastedes asioida Formens Husissa, 
jonne Medborgarplatsen on muuttanut. Kunnan-
neuvokset sekä kunnanjohtaja työntekijöineen toimivat 
Formens Husissa marraskuun puolivälistä lähtien. 
– Formens Husissa järjestetään syksyn aikana ylei-
sötapahtumia joka kuukausi. Ensimmäisen ajankohta 
on 27. marraskuuta. Silloin paikalla ovat Bergslagens 

Kommunalteknik BKT (Bergslagenin kunnallistekniikka), 
Bergslagens Miljö-och Byggförvaltning BMB (Bergsla-
genin ympäristö- ja rakennushallinto) ja Bergslagens
Räddningstjänst BRT (Bergslagenin pelastuspalvelu) 
klo 18–20, kertoo talousjohtaja Jessica Jansson. 

Työmarkkinayksikön, sivistystoimen, hoivatoimen sekä 
henkilöstö- ja talousyksikön henkilökuntaa toimii sekä 
Godtemplargårdenissa että Flygelnissä, jotka sijaitsevat 
kunnantalon päärakennuksen yhteydessä. IT-osaston 
henkilökunta jää nykyisiin tiloihinsa kunnostusurakan 
ajaksi. 
 

Kunnan päärakennuksen mittava kunnotus-
urakka

Kunnan asukkaat sekä kunnassa toimivat järjestöt ja 
yritykset saavat maksutonta energia- ja ilmastoneuvontaa. 
Energianeuvoja on joka tiistai Medborgarplatsenissa 
klo 10–12 vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin. 

Magnus Reidén on Hälleforsin ja Ljusnarsbergin kunnallinen ener-
gia- ja ilmastoneuvoja. Hän työskentelee Bergslagenin ympäristö- ja 
rakennushallinnossa (BergslagensMiljö-ochByggförvaltning, BMB). 
– Teemme myös koti- ja yrityskäyntejä. Neuvonta on riippumatonta ja 
kaikille maksutonta. Tervetuloa varaamaan aika neuvojalta! Lisätie-
toa on osoitteessa www.energiaktiv.se.  

Lennart Jansson, Örebron läänin vammaisliitto ja Barbro Karlsson, ÖLIF

Kolme vinkkiä omakotitaloja ja yritystiloja varten! 
 

Omakotitalo
• Varmista, että talossa on laadukkaat ja huolellisesti 

tiivistetyt ovet ja ikkunat.
• Hyvin eristetty ullakko estää lämmön karkaamisen 

talosta. 
• Varmista, että lämpöpattereissa on nykyaikaiset,  

enintään 15 vuotta vanhat termostaatit. Vanhemmat 
termostaatit säätelevät lämpöä huonommin.

Yritystilat
• Varmista, ettei paineilmassa ole vuotoja. Sulje 

paineilma, kun se ei ole käytössä. 
• Varmista, että ilmastointijärjestelmä on oikein  

mitoitettu ja sovitettu toiminnan mukaan. 
• Tarkista valaisimet ja vaihda lamput energiaa 

säästäviin lamppuihin ja loisteputkiin, esimerkiksi 
LED-lamppuihin. 

Magnus Reidén, energia- ja ilmastoneuvoja

Djurgårdens IF:n naisjoukkue

Noran jousiammuntaseura
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Otamme mielellämme vastaan mielipiteitä ja vinkkejä 
osoitteeseen elin.abelson@hellefors.se.
Kilpailu! Mikä on parasta asumisessa Hälleforsin kunnassa? 
Parhaiden perustelujen kirjoittajat voittavat sateenvarjon. 
Viimeinen kilpailupäivä on 15. joulukuuta. Lähetä perustelusi 
osoitteeseen tavling@hellefors.se.

Tapahtumakalenteri
Marraskuu
Lauantai 22. marraskuuta
Joulumarkkinat, Stallet, Bergslagsgården
Klo 13–16
Jouluvalojen sytytys, HelleforsHerrgård
Klo 18
Lauantai 29. marraskuuta 
Grythyttanin joulumarkkinat – 40-vuotisjuhlat

Sunnuntai 30. marraskuuta
Jouluikkunoiden avaus, Hällefors
Klo 13–17
Joulukuu 
Keskiviikko 10. joulukuuta
Elvis Christmas, Grythyttanin kirkko
Klo 19.30
Lauantai 13. joulukuuta
DanaDragomir, jouluinen panhuilukonsertti, 
Hälleforsin kirkko, klo 16
 

Keskiviikko 17. joulukuuta
Luciaracet-hiihtokilpailu, 
Hurtigtorpet, Hällefors
Klo 19

Pidätämme oikeuden ohjelman 
muutoksiin. 
Lisätietoa on tapahtuma-
oppaassa (Evenemangs-
guiden), www.hellefors.se

Suomen kielen hallintoalue suojelee suomen kielen asemaa

– Hällefors on kuulunut tammikuusta 2012 lähtien 
suomen kielen hallintoalueeseen. Tehtäviimme kuuluu 
sen vuoksi pitää yllä suomen kieltä ja kulttuuria, toteaa 
kunnan koordinaattori Marjo Mäkinen.  
Ruotsin tilastokeskuksen SCB:n viime vuoden tilaston mukaan 
Suomeen jollakin tavalla yhteydessä olevien asukkaiden osuus 
on Hälleforsin kunnassa 15,1 %. Heillä on oikeus käyttää suo-
men kieltä asioidessaan kunnan edustajien kanssa. Kunnan on 
pyrittävä varmistamaan, että kunnan eri toiminnoissa on suomen-
kielistä henkilökuntaa. Ruotsinsuomalaisille on myös annettava 
mahdollisuus osallistua heitä koskevien asioiden käsittelyyn. 
– Kunnassa toimii neuvonpitoryhmä, jonka kanssa kunnan edusta-
jien on keskusteltava. Ryhmään kuuluu edustajia kunnan kahdesta 
suomalaisjärjestöstä, kirkon suomalaistoiminnasta, Korskyrkan-
seurakunnasta, Finnstigen-ulkoilmamuseosta sekä Hällefors 
Närradion suomenkielisistä lähetyksistä, Marjo Mäkinen kertoo. 
 
Kunta saa valtiontukea niihin lisäkustannuksiin, joita suomen 
kielen hallintoalueeseen kuuluminen kunnalle aiheuttaa. Marjo 
Mäkinen kuuluu verkostoryhmään, jossa on edustajia Örebro 
lääniin kuuluvista Örebron, Lindesbergin, Karlskogan ja Deger-
forsin kunnista. Koko Ruotsissa on yhteensä 52 suomen kielen 
hallintoalueeseen kuuluvaa kuntaa, joiden edustajat tapaavat 
toisiaan vuosittain ja vaihtavat keskenään kokemuksia. 

Lisätietoa saa Hälleforsin ja Grythyttanin kirjastoista, joissa on 
mm. kansallisista vähemmistöistä ja suomen kielen hallinto-
alueesta kertovia esitteitä. Materiaaleja on saatavilla etupäässä 
suomeksi, mutta myös muilla kansallisilla vähemmistökielillä, joita 
on Ruotsissa yhteensä viisi. Marjo kehottaa kaikkia halukkaita 
myös jättämään ehdotuksia ja toiveita ehdotuslaatikoihin. 
– Olemme esimerkiksi järjestäneet suomenkielisiä kulttuuri-
tapahtumia ja elokuvanäytöksiä, suomalaiskirjailijoiden vierailuja 

sekä Ruotsinsuomalaisten päivän. Ensi vuoden helmikuussa on 
Örebron vuoro järjestää Ruotsinsuomalaisten päivä. 

Faktaruutu
 
 

Kunta lähettää joulukuussa 
kuntalaisille esitteen, jossa 
on tietoa vähemmistö-
politiikasta, kansallisista 
vähemmistöistä sekä suomen 
kielen hallintoalueesta.

Yhteyshenkilö: Marjo Mäkinen, suomen kielen hallinto-
alueen koordinaattori
S-posti: marjo.makinen@hellefors.se
Puhelin: 0591 - 641 31

Tiesitkö, että tämä uutiskirjekäännetään aina myös 
suomeksi?
Uutiskirje on noudettavissa Hälleforsin ja Grythyttanin 
kirjastoista sekä Medborgarplatsenista 20. marraskuuta 
lähtien.
Lisäksi uutiskirje on luettavissa osoitteessa 
www.hellefors.se/suomeksi.
Ota yhteys koordinaattoriin, jos haluat suomenkielisen 
version kotiosoitteeseesi. 
 


