
Kansalaiskysely
Elokuun aikana SCB tekee 
kansalaistutkimuksen, joka 
lähetetään satunnaisesti valituille 
asukkaille. Mielipiteesi Hälleforsin 
kunnasta on tärkeä – toivomme että 
vastaatte tutkimukseen. 

Kommunbladet på finska 
finns att läsa på Hällefors 
och Grythyttans bibliotek 
samt i receptionen på         
Formens hus. 

Det finns även att läsa på 
hellefors.se/suomeksi  
Vill du få det hemskickat
kontakta: Marjo Mäkinen, 
telefon: 0591-641 31 

Kommunbladet ges ut 4 gånger/år. 
Har du synpunkter eller tips på  
innehåll hör av dig till:  
camilla.sandblad@hellefors.se

Keilahalli on ollut suljettuna 
pitkään, mutta kunta avasi sen 
uudelleen elokuussa. Jotkin 
rajoitukset ovat yhä voimassa, 
mutta kaikki ovat jälleen 
tervetulleita keilailemaan. Lisää 
osoitteesta hellefors.se/bowling

Hälleforsin kirjaston muuttotyöt 
jatkuvat ja kirjastotoiminta 
muuton aikana on rajallista. 
Grythyttanin kirjasto on avoin 
maanantaisin ja torstaisin klo 9–12 
ja 13–17 sekä keskiviikkoisin klo 
10–12 ja 13–18.  Sanomalehtiä on 
luettavissa Centrumhusetin kirjaston 

sisäänkäynnin edessä arkipäivisin, ja 
tietokoneita on käytettävissä nopeita 
asiointeja varten kunnantalolla, 
Sikforsvägen 7.  Uusi kirjasto avataan 
lokakuun alussa, ja sinne ovat kaikki 
tervetulleita. 
Lisätietoja osoitteessa hellefors.se/
biblioteket 

Syyslukukauden alussa Bananen- 
ja Masken-esikoulujen toiminta 
lakkautettiin, ja toiminta siirrettiin 
Lärkan 3:n uudistettuihin tiloihin. 
Lärkan 3:n esikoulussa on 5 
osastoa ja oma keittiö, josta 
toimitetaan ruoat Hälleforsin 

keskustan esikouluihin. Esiopetus 
käynnistetään syksyllä, ja sitä 
mukautetaan kulloisenkin covid-19-
tilanteen mukaan. 
Lisää osoitteesta hellefors.se.

Pitkään odotettu kesä saapui taas 
kerran, ja monet ovat voineet tavata 
perhettään ja ystäviään! Pandemia 
on vaikuttanut kunnan asukkaisiin 
eri tavoin, mutta yhteistyömme 
avulla tartuntojen leviämistä on 
pystytty vähentämään. Haluan todella 
lämpimästi kiittää tästä teitä kaikkia! 

Tänä kesänä sää on koetellut 
kuntaa ankarasti. Joihinkin 
tapahtumat ovat vaikuttaneet 
erityisen paljon. Pyrimme estämään 
tätä tulevaisuudessa erilaisilla 
toimenpiteillä.

Syksyn mittaan Hälleforsissa 
tapahtuu paljon! Kunnassamme 
on nyt esimerkiksi uusi esikoulu 
sekä uusi kirjasto, joka aloittaa 
pian toimintansa. Päätös jatkaa 
Grythyttanin ravintola- ja 
hotellikoulun toimintaa merkitsee 
kunnan ja yliopiston välisen 
yhteistyön lisäämistä. Siitä hyötyvät 
sekä koulutustoiminta että koko 
Hälleforsin kunta. 

Odotan innolla, että saan syksyn 
aikana tavata Hälleforsissa enemmän 
yrittäjiä sekä yhdistyksiä ja niiden 
työntekijöitä. 

Hälleforsin kirjasto auki rajoitetusti 

Keilahalli taas avoinna!

Lärkan 3 – uusi esikoulu
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Tiedote Hälleforsin kunnan kaikkiin kotitalouksiin  

Kunnanjohtaja Hans Åhnbergillä on puheenvuoro
Näiden tapaamisten pohjalta 
voimme yhdessä kehittää 
Hälleforsia ja siten valmistautua 
paremmin tulevaisuuteen!  



Söker du evenemangstips eller vill 
du tipsa oss om utställningar och 
evenemang?  
Besök hellefors.se/evenemang

Ansvarig utgivare: 
Hans Åhnberg, kommunchef
Följ oss på Facebook: 
facebook.com/hellefors.se

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

Hälleforsin kirjasto yhdistetään 
tänä syksynä Bergslagsbibblaniin, 
joka on Noran, Lindesbergin ja 
Ljusnarsbergin kunnankirjastojen 
yhteistyöhanke. Bergslagsbibblan 
koostuu kirjastojen 
yhteisestä verkkosivustosta ja 
kirjatietokannasta. Lainaajat saavat 

käyttöönsä kaikkien neljän kirjaston 
tarjonnan. Jo nyt on käytettävissä 
elokuvien suoratoistopalvelu 
Cineasterna.
 
Lisätietoja osoitteessa hellefors.se/
bibliotek

Hälleforsin kunnan ja Örebron 
läänin alueen välisessä yhteistyössä 
järjestetään maksuttomia 
vanhempainkursseja. Kurssit on 
tarkoitettu 3–12-vuotiaiden lasten 
vanhemmille, jotka haluavat 
kehittää vanhempi-lapsi-suhdettaan. 
Kurssilla tarjotaan neuvoja ja 
vinkkejä konfliktien hallintaan ja 
arjen sujuvoittamiseen.

Lokakuussa Hälleforsin 
kunta järjestää yhteistyössä 
opiskelijayhdistys BILDAn kanssa 
vanhempainryhmiä, joissa teemana 
on ”Vanhemmuus Ruotsissa”.  
Ohjelman puitteissa järjestetyissä 
tapaamisissa annetaan tietoa 
yhteiskunnasta arabian kielellä 
0–18-vuotiaiden lasten ja nuorten 
vanhemmille. 

Hälleforsin kunta on saanut valtion 
tukea, jonka avulla yhdistykset, 
järjestöt ja seurakunnat voivat 
hakea avustuksia 6–15-vuotiaille 
lapsille ja nuorille järjestettäviin 
ilmaisiin aktiviteetteihin 
syyslomaviikolla 44. Kunta haluaa 
tehdä yhteistyötä yhdistysten ja 

järjestöjen kanssa ja toivottaa 
hakemukset tervetulleiksi. 
Hälleforsin kunta haluaa järjestää 
kaikille hauskan syysloman! 
Syyslomaohjelma esitellään 
myöhemmin lokakuussa. 
Lisätietoja osoitteessa hellefors.se/
lov

Yksilö- ja perhehuoltopalvelut muuttaa 
Yksilö- ja perhehuolto muuttaa 
yhdessä kotipalvelun ja työmar-
kkinayksikön kanssa uusiin tiloihin 
marras- tai joulukuussa, mikäli 
kaikki sujuu suunnitellusti. 
Uudet tilat sijaitsevat vanhassa 
kunnantalossa osoitteessa 
Sikforsvägen 15. Muuton 

jälkeen avuntarpeenkäsittelyn, 
toimeentulotuen ja muiden 
sosiaalipalvelujen toiminta 
on pohjakerroksessa, johon 
sisäänkäynti on rakennuksen takaa, 
Philskolania vastapäätä. 
Lisätietoja osoitteessa hellefors.se

Lasten ja nuorten syysloma-aktiviteetit 

Vanhempainkokoukset

Hällefors liittyy Bergslagsbibblaniin 

Arabiankielisiä vanhempainryhmiä 
Tapaamisten tarkoituksena on 
lisätä vanhempien tietoutta 
perhe-elämän kannalta 
tärkeistä asioista Ruotsissa 
sekä tarjota mahdollisuuksia 
ryhmäkeskusteluihin. 
Ilmoittaudu ja lue lisää 
molemmista ryhmistä osoitteesta 
hellefors.se/omsorgstod

Carl-Jan Granqvistin 
rintakuvapatsas
Carl-Jan Granqvistin rintakuvapatsas 
on nyt esillä Grythyttanin torilla. 
Gudmar Olovsonin luoma patsas 
on kunnianosoitus Carl-Janille, 
joka on kehittänyt Grythyttanista 
yhden Ruotsin tunnetuimmista 
paikkakunnista ruokailuelämysten ja 
gastronomian ystäville.  Lisätietoja 
patsaasta osoitteessa hellefors.se

Uusi tieto-opas
Kunnan verkkosivuston uudesta 
oppaasta löytyy helposti tietoa 
alkoholista, huumeista, dopingista, 
tupakasta ja peliriippuvuudesta 
sekä siitä, mitkä erilaiset toiminnat 
ja resurssit tarjoavat neuvontaa ja 
tukea näissä asioissa. 
Lisätietoja osoitteessa hellefors.se/
guideandts


