
 

 

Minnesanteckningar Hällefors föreningsråd 2021-03-30 

1. Välkomna      
Rådets ordförande hälsade alla 12 föreningar välkomna till det digitala 
mötet.  
 

2. Upprop av anmälda föreningar   
Upprop och ljudprov av representanter för de deltagande föreningarna. Vi blev 15 st 
personer sammanlagt på mötet. 
 

3. Presentation av och med nya kommunchefen 
Nya kommunchefen Hans Åhnberg presenterade sig. Kommer senast från en tjänst i 
Knivsta kommun som bitr-kommunchef och bildningschef. Har tagit över 
familjegården i Gyttorp och på fritiden har Hans bl a varit aktiv i flera olika föreningar 
som haft stor betydelse genom livet. 
 

4. Föregående minnesanteckningar   
En kort sammanfattning av föregående föreningsråd, 2020-02-24 gjordes där 
framförallt beslut om syfte, antal möten mm beslutades. Minnesanteckningarna finns 
på www.hellefors.se/kulturfritid/föreningar/föreningsråd.  
 

5. Folkhälsoprojekt i Norra länsdelen 
Då folkhälsoteamets Peter Björklund fått förhinder så presenterade  
Hans projektet ”Jämlik hälsa-hälsosamtal”! Ett projekt där kommunen tillsammans 
med andra aktörer vill samverka för en bättre hälsa bland invånarna i kommunen. 
Föreningslivet med sina aktiviteter är ur ett hälsoperspektiv, en viktig 
samarbetspartner. Vill ni höra mer om projektet så är nästa möte 6 maj kl 18:30-
20:00. Kontakta folkhälsoteamets peter.bjorklund@nora.se för frågor och/eller 
deltagande på nästa möte. 
    

6. Riktlinjer för föreningsbidrag 
Riktlinjer för kommunens föreningsstöd har nu fastslagits av kommunstyrelsen. Det 
är bl a bidrag för evenemang, aktiviteter (målgrupp barn och unga) och ett nytt stöd 
”Bidrag till mindre investeringar”. 
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Sammanlagt är bidragen på 200 tkr och riktlinjerna börjar gälla fr o m 1 maj! Mer 
information kommer att läggas ut på hellefors.se/föreningar/föreningsbidrag.
   

7. Sommarlovspengar 
Kommunstyrelsen har beslutat att även denna sommar avsätta 200 tkr till 
sommarlovsaktiviteter. Mer information och ansökningsförfarande kommer att 
publiceras på hellefors.se, fb och i utskick till er föreningar! 
 

8. Boosta Hällefors 
Kommunen tillsammans med Rf-SISU Örebro och er föreningar bjuder in till 
diskussion om genomförande av Boosta Hällefors i sep! I fokus under Boosta veckan 
står Fysisk rörelse. En fråga kom ang att alla inte blivit inbjudna. Boosta vänder sig 
inte enbart till idrotten men det är ”prova på” fysiska aktiviteter som är det primära 
under veckan. Boostaveckan vill också gärna erbjuda fysisk aktivitet till kommunens 
seniorer.  
Digitalt möte 15 april kl 18-19:30. Anmälan till kicki.johansson@hellefors.se, senast 
13 april. Mötet kommer att länkas till teams av RF-SISU Örebro. En inbjudan till mötet 
kommer inom kort. 
  

9. Kommuninformation    
-Simhallsbygget är påbörjat och vi inväntar första spadtaget. Driften igång under 
hösten 2022. 
-Pandemin fortgår och har satt sina spår hos oss alla. Kommunens stabsgrupp träffas 
1 ggr/v-måndagar för genomgång av såväl nationella som regionala och lokala 
händelser. Viktigt att rätt information går ut såväl internt som externt! 
- En Medborgardialog ang centrumutveckling kommer att genomföras. Viktigt och 
nödvändigt att invånarna i kommunen involveras i planeringen av centrum. 
Kommunen försöker även att engagera unga i dialogen. Mer information kommer 
bland annat i det nya kommunbrev som ska skickas ut till alla invånare 4 ggr/år. Det 
första i mitten av april. 
  

10. Övriga frågor 
Vivi Båvner från föreningen Leader Bergslagen berättade om Leader 2023, som är en 
metod som innebär att man i ett område går samman och gör en plan för hur man 
genom ett projekt, vill utveckla landsbygden och ansöka om medel till detta.. LAG 
(Local action Group) är personer som har lokal förankring och kunskap som lokala 
företagare, kommunen och föreningar, som gemensamt beslutar om var pengarna 
hamnar. Ex på projekt är förstudien för cykelbanan som ska anläggas mellan 
Hällefors-Grythyttan och ungt entreprenörskap. Mer info kan fås av 
vivi.bavner@gmail.com eller susanne.grundstrom@hellefors.se 
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-Flera föreningar efterfrågade bättre information och återkoppling från kommunen i 
olika frågor. 
 
-Frågor om att få hjälp att söka olika föreningsbidrag och vad det finns för olika 
bidrag  kom upp och om kommunen kan vara behjälplig och göra ansökningar. I 
dagsläget finns ingen sådan tjänst eller kompetens att erbjuda. 
 
-Utveckling av Grythytteviken för bl a funktionsnedsatta efterfrågades. Området har 
stor potential. Förslag har skickats in till kommunen tidigare utan återkoppling. 
 
-Vad gäller satsning på anläggningar så lyftes från föreningslivet det tomma ridhuset i 
Sikfors och var bilbingon på Hällevi ska ta vägen när Simhallen byggs på grusplanen 
som används till bingon. Även behovet av en konstgräsplan lyftes och fråga ställdes 
ang den upplevda bristen på satsningar i kommunen. Ordförande berättade om bl a 
simhallssatsningen och stödet till utökning av kapaciteten för snökanorna på 
Hurtigtorpet och även att diskussioner pågår ang en ev konstgräsplan.  
 
-Även målgruppen unga vuxna med psykisk ohälsa lyftes. Och frågan om vad 
kommunen gör för denna målgrupp. Föreningar vill engagera sig. Djur och natur är en 
resurs och kan vara ett sätt att mötas och engagera målgruppen enligt tidigare 
erfarenheter från föreningslivet. 
  
Kommunen med kommunchefen i spetsen tar med sig ovanstående synpunkter. 
      

11. Nästa möte     
Föreslås bli maj/juni, förhoppningsvis ett fysiskt möte, om möjligt utomhus och 
förslagsvis i Krokbornsparken. Mer information kommer. 
 
Ordföranden tackar för engagemanget och önskar en Glad Påsk. 
 
 
Vid pennan 
 
Kicki Johansson 
Kultur- och fritidschef 
 

 


