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Kraftfullt i Hofors

Vi är Sveriges hjärta
De nya arkeologiska fynden i Torsåker
(Kråknäsjärnet) tyder på att dåtidens
invånare i Hofors kommun var först
i världen med att framställa järn. Vi
pratar år noll, vi pratar Jesu tid.
En varm sommardag 1858 lyckades Göran
Fredrik Göransson, för första gången, rena
tackjärn till stål genom den nya bessemermetoden. Platsen var Edske Masugn i Hofors
kommun. En industriell revolution var född
och försöken lade grunden till vad som så
småningom skulle bli den världsomspännande verkstadskoncernen Sandvik AB.
Varför skriver jag nu detta? Har jag blivit sentimental?
Nej, jag vill bara säga att i svåra ekonomiska
tider som denna är det också viktigt att lyfta
blicken och behålla ett längre tidsperspektiv.
Vi kan se bakåt på vår stolta historia och vi
kan se framåt mot en ljusare framtid. Hofors
kommun och dess invånare kommer även att
överleva denna kris – genom att kavla upp armarna och, tyvärr, dra åt svångremmen.
Trots det kan jag inte undvika att se allt positivt som händer i vår kommun. Här är några
verksamheter som pågår just nu:
Hofors Kulturskola blev 2009 vald till Sveriges näst bästa musik- och kulturskola. En
framgångssaga som i grunden bygger på FN:
s barnrättskonvention och visionen ”Hofors
kommun – vänligast i Sverige”. Hofors Kulturskola har barn och ungdomarna i fokus. På
lek och allvar.
Sommaren 2009 ﬂyttar de nya hyresgästerna
in i Torsåkers nybyggda bostäder – gemytliga trähus i äldre Bergsmansstil. Torsåkersbor över 55 år kan fortsätta bo modernt och
bekvämt i sin hembygd och nya barnfamiljer
bereds plats i gårdar och hus.
I Hofors ﬁnns ett samlat idrottscenter, Stålringen, som saknar motstycke i kommuner av
Hofors storlek i Sverige. En källa för idrott,
motion och rekreation för alla Hoforsbor, men
också en tillgång för hela Sverige att upptäcka
för evenemang och lägerverksamhet.
Gammelstilla Bruk är på en gång en fantastisk
vacker plats, gedigen kulturhistoria, levande
teater, populärt utﬂyktsställe och livskraftig
entreprenörskap. I Gammelstilla förenas historiens hammarslag med dagens och framtidens upplevelser.
I Hofors kommun kan vi även erbjuda strandtomter. Vid Hammardammen, en kort promenad från Hofors centrum, ﬁnns fortfarande
tomter kvar till försäljning. Med egen badbrygga och sand mellan tårna.

Nu kör vi även igång med att lyfta Hofors centrum. Jag lovar alla: det blir hur bra som helst.
Ett levande och gästvänligt centrum. Lika
mycket en mötesplats som modern galleria i
lagom storlek.
Jag skulle kunna fortsätta med mer positiva
händelser i Hofors kommun. Men ni läsare får
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gärna ta över och mejla mig vad ni tycker är
bäst med Hofors.

Vi är Sveriges hjärta – helt enkelt!
Välkomna hit om ni inte varit här förut!

Under tiden konstaterar jag följande:
Hofors kommuns invånare var först med att
bearbeta järnet.
Vi var också först ut med att säga att vi är den
vänligaste kommunen i Sverige.

Marie-Louise Dangardt
Kommunalråd Hofors kommun
marie-louise.dangardt@hofors.se
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