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Kraftfullt i Hofors

Ett gott företagsklimat ger entreprenörer utrymme

Växtkraft i Hofors
Entré Hofors, samverkansorganet
mellan kommunen och näringslivet,
jobbar mycket brett för att utveckla näringslivet och entreprenörsandan
i Hofors.
– Entré Hofors är en kreativ mötesplats där alla drivs av viljan att skapa
det som är bäst för Hofors, säger
näringslivschef tillika VD för
Entré Hofors Nils Lindqvist.
Entré Hofors sitter i Företagarhuset i centrala Hofors tillsammans med 10-15 mindre
företag. Med gemensam reception, ﬁ karum,
konferensutrymmen och annan administrativ
service.
– Huset fungerar som en företagsinkubator.
Ibland är det fullt i huset, något år senare har
ﬂera av dessa unga företag ﬂyttat ut, expanderat och skaffat sig egna, oftast större kostym.
Företagarhuset är en bra start för ett företags
liv.
Kvar i huset sedan starten 1997 ﬁnns Svensk
Processteknik AB som är ett konstruktionsföretag.

Företagarna och Entré Hofors
Samarbetet mellan de lokala intresseorganisationerna fördjupas i Hofors. För 15:e
gången hölls Företagardagen – ett gemensamt samarrangemang mellan Företagarna
och Entré Hofors.
– Jag tycker att vi kompletterar varandra
bra på den lokala marknaden i Hofors och
jobbar hårt tillsammans. Numera skickar
vi även ut gemensamma nyhetsbrev, menar näringslivschef/VD Entré Hofors Nils
Lindqvist.

Copywriter Cecilia Klang trivs i Företagarhuset i Hofors.

Enskilt och trivsam gemenskap
I dagsläget samsas bland annat försäljare,
utbildare, konsulter och konstruktörer med
popcorntillverkning. Det pågår ständigt spännande möten och intressanta diskussioner i
husets hjärta – ﬁkarummet.
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Samarbete med högskolan
Entré Hofors har sedan ﬂera år ett nära
samarbete med Gävle Högskola. Ett ﬂertal
samverkansprojekt pågår och framför allt
har Entré Hofors varit lyckosamma i att få
lokala företag att ta emot studenter i deras
examensarbeten.
Clean Production Centre
Idén till Clean Production Centre föddes i Entré Hofors styrelse. Diskussionen
startade i en analys över vilka potentiella
utvecklingsområden som fanns lokalt och
regionalt. Styrelsen konstaterade att det
i Hofors och regionalt ﬁnns ett ﬂertal företag som ligger i yttersta framkant inom
smarta energi och miljö lösningar.
Clean Production Centre som har till
syfte att etablera och utveckla ett kraftfullt regionalt företagskluster i syfte att
tillverka och sälja lösningar för en minskad resursbelastning i ståltillverkningen,
har kontor i Företagarhuset och ligger idag
administrativt under Triple Steelix organisation.

Stor flexibilitet
En av dessa företagare som trivs i Företagarhuset är Cecilia Klang. Cecilia är sedan
några år verksam som copywriter och är en
av ägarna bakom byrån Baringo Reklam &
Kommunikation:
– Jag startade eget 2004 och har haft kontor i Företagarhuset sedan sommaren 2007.
Jag trivs jättebra. Kombinationen av att ha
ett eget kryp in där man kan koncentrera sig
och gemensamma serviceutrymmen där man
kan träffa andra företagare är schysst. Det är
en trevlig stämning i huset med roliga aktiviteter och rimliga hyror. Dessutom erbjuds vi
företagare en stor ﬂexibilitet – det är enkelt att
byta kontor och vi får all tänkbar service som
vi anser oss behöva.

Entré Hofors är en ekonomisk förening där företag, kommun, organisationer, föreningar och privatpersoner tillsammans verkar för
en utveckling och tillväxt i Hofors
kommun.
Verksamheten drog i gång november 2003 och har sitt ursprung
i kommunens tillväxtarbete. Våren
2005 utökades verksamheten vilket
innebar att kommunens näringslivsarbete sker i samverkan med
företagen genom den ekonomiska
föreningen Entré Hofors.
Entré Hofors, i vars styrelse
näringslivets representanter ﬁnns
i majoritet, ska medverka till att
skapa förändrade attityder till
företagande och företagsamhet
genom att åtgärder vidtas för att
främja företagande och stimulera
innovatörsanda.
Entré Hofors skall fungera som
en länk mellan politiker och näringsliv och skall driva olika näringslivsaktiviteter. En viktig del
är att företagarna skall uppleva ett
aktivt stöd från kommunen.

Uppmärksammade Hoforsföretagare
Entré Hofors och Företagarna utsåg i april
Börje Andersson, Bäckströms Mekaniska
AB som Årets Företagare i Hofors 2009.
2008 fanns fyra Hoforsföretag med på listan över länets Gasellföretag och FRAMFÖR (Framgångsrika Företag i Gästrikland) utnämnde fem aktiebolag i Hofors
på listan över de 50 framgångsrikaste aktiebolagen i landskapet, en klar överrepresentation sett till folkmängd.
Gävletidningarna utsåg i tidningen Affärer även Helén Norberg, Simpsons Power
Tools i Hofors till Årets Affärskvinna 2008.

Spårtaxiprojektet i Hofors
Hofors kommun och SkyCab AB samarbetar för att försöka att åstadkomma ett
centrum för spårtaxi, ett testsystem och
en pilotbana. Samarbetet har pågått under
mer än sex år.
Hittills har man tillverkat en prototyp av
en spårtaxivagn och utfört en liten provbana inomhus.
Nästa led i arbetet är att ansöka om stöd
hos Delegationen för Hållbara Städer, som
har 340 miljoner kronor att fördela till
intressanta projekt för hållbart stadsbyggande.
– det ﬁnns förutsättningar för att få tillräcklig uppslutning för att inge en ansökan. Banverket, Länsstyrelsen och Region
Gävleborg är viktiga medaktörer och de
kommer att kontaktas för fortsatta diskussioner säger Jan Nilsson, projektledare för
Hofors kommun.

Entré Hofors har ett kontinuerligt, ihålligt och nära samarbete med orten skolor. Entré
Hofors samarbetar bl. a. inom
ramen för praoverksamheten
och elevmässan Ung Framtid. Foto: fotografmarie.se

Entré Hofors i skolan
För att uppmuntra framtidens entreprenörer och skapa en ökad medvetenhet bland
skolelever för ortens företag anordnas årligen sedan ﬂera år tillbaka mässan Ung
Framtid i samarbete med Svenskt Näringsliv och Region Gävleborg och företagen i
kommunen.
– Under årskurs åtta utför elever på Hagaskolan ett schemalagt projekt där de i
grupper lär sig så mycket som möjligt om
ett lokalt företag som de sedan med egna
ord och illustrationer presenterar i en monter på mässan i Hoforshallen som i år hålls
28-29 maj. Därmed får de insikt om hur ett
företag fungerar samtidigt som eleverna
gemensamt ger en bred bild över hur Hofors kommuns näringslivsstruktur ser ut.
Totalt har vi närmare ett 25-tal företag som
är engagerade i projektet, säger ansvarig
Helena Blom. Entré Hofors har under ﬂera
år aktivt arbetat med skolelever i Hofors.

Cirka 100 lärare gjorde 2008 studiebesök
hos ortens företag och 2009 startar en ny
utvecklad form för praoverksamheten där
eleverna under en 20 veckors period, integrerat med skolarbetet, får besöka ﬂera
olika företag i olika branscher: förskola,
handel & restaurang, bygg/vvs, stålverk
samt ekonomi & administration.
Helena Blom ser ﬂera fördelar:
– Praoverksamheten är viktig och ska
kännas meningsfull. Nu har vi ett 25-tal
företag med oss i denna satsning där killar
även ges möjlighet att vara i förskolan och
där tjejer prövar på vvs-yrket.
Även dessa elever medverkar på mässan i
maj och ska där presentera branscherna.
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