
Kommunbladet-lehti ilmestyy neljästi 
vuodessa. 
Osoitteessa Hellefors.se on lisää tietoa 
Kommunbladet-lehden esittelemistä 
aiheista. 

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

Destination Bergslagen on saanut 
976 000 kruunun määrärahan 
hankkeeseen, jonka avulla kehitetään 
ja tuetaan Noran, Lindesbergin, 
Ljusnasbergin ja Hälleforsin kuntien 

matkailualan yrityksiä ja muita 
toimijoita. Bergslagenin tulee pystyä 
entistä paremmin houkuttelemaan 
kävijöitä ja saamaan heidät 
viihtymään alueella pidempään.

Björskogsnäsiin 
Kunta kehittää tämän vuoden 
aikana yhteistyössä paikallisten 
yhdistysten kanssa päivitettyä 
tiedotusmateriaalia Björskogsnäsin 
luonnon- ja kulttuuriympäristöstä. 

Hälleforsin uuden uimahallin 
rakennustyöt käynnistettiin aivan 
vastikään, ja tilat on tarkoitus 
saada valmiiksi ensi kesän loppuun 
mennessä. Hälleforsin asukkaille 
on sen jälkeen tarjolla lastenallas 
ja 25 metrin pituinen uima-allas.

Projektipäällikön Peter Wikerin 
työpöydällä on nyt monenlaisia 
asioita. Hän tutkii muun muassa 
erilaisia energiaratkaisuja, 
kuten pitäisikö katolle asentaa 
aurinkokennoja. Seuraa uimahallin 
rakentamista osoitteessa hellefors.se 

Hälleforsin keskustan yleisilme 
ja ympäristön tarjoamat 
toimintamahdollisuudet 
vaikuttavat merkittävästi kaikkien 
viihtyisyyteen keskustassa. Nyt 
kunta haluaa tietää myös sinun 
mielipiteesi kunnan keskustasta. 
19. huhtikuuta alkaen voit kertoa 
mielipiteesi kyselyssä, joka 

löytyy osoitteesta hellefors.se. 
Lomakkeita on myös kunnantalolla 
ja kirjastossa. Kysely on osa 
työtämme Hälleforsin keskustan 
uuden asemakaavan kehittämisessä. 
Uusi suunnitelma valmistuu vuonna 
2022, ja siinä selvitetään, miten 
aluetta käytetään tulevaisuudessa.  
Lue lisää osoitteessa hellefors.se

Vuonna 2020 maailmanmeno mullistui 
ja tavanomainen arkielämämme 
muuttui erilaiseksi kaikkialla. 
Ensimmäiset tapaukset Euroopassa 
todettiin vuosi sitten, ja silloin 
aloimme käyttää sanaa, jota moni 
ei ollut edes kuullut aiemmin eikä 
voinut ymmärtää sen vaikutuksia. Se 
oli pandemia. Kokonainen sukupolvi 
on ottanut suuren sosiaalisen vastuun 
eristäytymällä karanteeniin, jotta 
muu yhteiskunta pysyisi kuitenkin 
edelleen mahdollisimman avoimena! 
Tapamme elää, tavata ja seurustella 
on saanut uusia muotoja. Meillä 
on koronaturvallisia tapaamisia, 

karanteeneja ja olemme omaksuneet 
uudenlaisen elämäntyylin, Pandemia 
on vaikuttanut voimakkaasti kunnan 
eri toimintoihin ja työhön. Haluan 
kiittää vilpittömästi kaikkia kunnan 
asukkaita, työntekijöitä, yhdistyksiä 
ja yrityksiä siitä, että te kaikki 
olette ponnistelleet hellittämättä 
näissä todella erikoisissa olosuhteissa 
ja tehneet kaikkenne pandemian 
vaikutusten lievittämiseksi.  
Lämmin kiitos teille kaikille!

Annalena Järnberg,  
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
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Etsitkö tapahtumavinkkejä tai 
haluatko antaa meille vinkkejä 
näyttelyistä ja tapahtumista? Käy 
osoitteessa hellefors.se/evenemang

Ansvarig utgivare: 
Hans Åhnberg, kommunchef
Seuraa meitä Facebookissa/
hellefors

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

Viime vuonna aloitettua 
viemäreiden inventointia on 
tarkoitus jatkaa Sörälgenin 
ympäristössä taas tänä kesänä.

Asianomaisille asukkaille on 
jo aiemmin ilmoitettu asiasta. 
Lisätietoja on saatavissa SBB:n 
palvelukeskuksesta, numerosta 
0587-55 00 40.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanhallinnon 
tavoitteena on tarjota yhdessä 
kunnan yhdistysten ja muiden 
toimijoiden kanssa lapsille 
ja nuorille kesäloman aikana 
monipuolista toimintaa. 

Jos haluat järjestää toimintaa 
yhdistyksenä tai muuna toimijana ja 
sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä 
Kulttuuri- ja vapaa-ajanjohtajaan 
kicki.johansson@hellefors.se. 
Lisätietoja kesälomaohjelmasta on 
saatavilla huhtikuun aikana. 

Hällefors-kirjasto avataan syyskuussa 
Sikforsvägen 15: n uusituissa tiloissa.
Tavoitteena on luoda Hälleforsiin 
luonnollinen ja monikäyttöinen koh-
taamispaikka, joka inspiroi kävijöitä 
lukemaan ja luovaan ajatteluun. 
Uudessa kirjastossa on eri tarkoituk-
siin sopiva näyttelytila. 

Muuton yhteydessä Hälleforsin kir-
jasto suljetaan joksikin aikaa, jolloin 
kävijät ohjataan Grythyttanin lä-
hikirjastoon. Avajaisia suunnitellaan 
– katso lisätietoja!

Lue lisää osoitteessa hellefors.se
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Kansainvälinen tanssiyhtiö Petricore 
Movement saapuu Hälleforsiin 
9.–19. kesäkuuta kehittämään uutta 
tanssituotantoaan. Esityksessä 
matkataan epätodellisessa 
maailmassa, alitajunnassa. Siinä 
on mukana tanssia, pukuja, 
elokuvaa, valokuvausta, musiikkia 

ja kuvataidetta. Yhtiö järjestää 
myös työpajoja Kulturskolanista 
kiinnostuneille ja esiintyy 
Hyttdrevan kulttuurifestivaaleilla 
6.–8. elokuuta.  
 
Lue lisää osoitteessa hellefors.se/
kulturskolan

Tehokkaalla koordinoinnilla turvallisuutta

Kunnan turvallisuutta parantava työ 
jatkuu koko vuoden. Viime syksynä 
perustettiin työryhmä, johon kuuluu 
kunnan hallinnon edustajia sekä 
useita ulkopuolisia yhteiskunnallisia 
toimijoita. Ryhmä laatii yhdessä 
uuden työmenetelmän, jolla 
tehostetaan rikosten ehkäisyä ja 

turvallisuuden lisäämistä ryhtymällä 
ajoissa oikeanlaisiin toimiin. 
EST-työskentely on osa Ruotsin 
rikostenehkäisyneuvoston BRÅn 
toimintaa.  
Lue lisää osoitteessa  
hellefors.se/est

Tanssiresidenssi Hälleforsiin tänä kesänä 

Kirjasto muuttaa

Kesälomaohjelmaa 

Covid-19 koskevat 
tiedot löytyvät 

osoitteesta 
hellefors.se

Samhällsbyggnad Bergslagen tiedottaa


