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Kraftfullt i Hofors

Barn- och utbildningsnämnden
i Hofors kommun utlyser härmed 2008 års

STIPENDIUM
Inom FRITIDS- OCH KULTUROMRÅDET
Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom fritids- och
kulturområdet. Stipendiet utdelas till personer, organisationer och sammanslutningar som är
bosatta respektive verksamma i Hofors kommun eller har särskild anknytning till kommunen.
Stipendiesumman uppgår till totalt 12 000 kronor. Även andra än sökanden kan tilldelas
stipendium. Förslag med motivering kan inges av enskilda och sammanslutningar.
Föreningar har här ett utmärkt tillfälle att visa sina ledare uppskattning genom att söka stipendiet.
Ansökan med förslag och motivering till kandidat, för vilken stipendiet söks, skall vara:
Hofors Kommun
Kommunkontoret
813 81 Hofors
tillhanda senast den 15 februari
För sent inkommen ansökan beaktas inte.

Mäklarcentrum ger lite mer
Dina mäklare som ger lite mer: Lotta Froms och Rolf Ekström i Gävle och
Rolf Larsson i Östervåla. Petra Eklöv mäklarass. i Östervåla och Anders
Schönning fastighetsekonom i Uppsala.
Vårt mål med varje uppdrag är att få nöjda kunder som kommer tillbaka till oss.
Vi medverkar till en bra och trygg förmedling av villor, bostadsrätter, fritidshus,
lantbruk, avstyckade gårdar, kommersiella fastigheter och lokaler för uthyrning.
Kontakta oss för en kostnadsfri värdering och rådgivning vid förmedling av din
fastighet eller bostadsrätt. Som lokalt verksamma mäklare ﬁnns de bästa förutsättningarna för personlig service, snabb och diskret handläggning. Det lönar sig
att anlita en mäklare. Vi på Mäklarcentrum lyfter provision först vid tillträde och
har telefonpassning dygnet runt.
Vi på Mäklarcentrum hälsar Dig välkommen och lovar att ge Dig ett professionellt
och vänligt bemötande.

Upplysningar lämnas av Tommy Nielsen tfn 0290-29 225.

Din mäklare nära dig
Mäklarcentrum, Box 58, Stora Torget 4, 740 46 Östervåla
Tel Östervåla: 0292-102 04 • Tel Uppsala: 018-10 05 30 • Tel Gävle: 026-14 28 00
www.maklarcentrum.se • info@maklarcentrum.se

LTM din lokala
samarbetspartner
LTM AB är en seriös och ansvarsfull partner i bygg- och
anläggningsbranschen.

LTM AB fullservice är vår ledstjärna och vårt motto är att en nöjd kund är en återkommande kund

Procordia
ser potential

www.tidning.net

www.ltmab.se
Gävle
Tel: 026-12 50 50 info@ltmab.se
Sandviken Tel: 026-12 50 50 Mobil: 070-372 50 77
Hofors
Tel: 026-12 50 50 Mobil: 070-372 50 77

Vi har det stora företagets
resurser och effektivitet
samt genom våra delägare
de småskaliga fördelarna som
närhet och personlig service.

I maj förvärvade Procordia Food AB
Uplands Paj AB i Hofors.
- Vi ser potential i anläggningen och
vi har fokus på tillväxt, säger enhetschef Rolf Eriksson.
Anläggningen i Hofors med 15-20 anställda,
som producerar mat- och dessertpajer till i huvudsak storkök kompletterar Procordia Foods
anläggning i Vansbro som tillverkar liknande
produkter för dagligvaruhandeln.
- Sortimentet är bra i Hofors, vi jobbar nu
för att vidareutveckla produkterna och affärerna. Vi ser samverkansfördelar inom teknik,
inköp, personal med mera tillsammans med
anläggningen i Vansbro.
Under 2008 kommer anläggningens kommande varumärken att marknadsföras fullt ut.

LTM AB har varit verksam inom
branschen i 19 år med Gävle som
sitt säte. Vi har även ﬁlialer i Hofors och Sandviken.
Företaget har med våra 25 medarbetare en bred erfarenhet i Bygg
o Anläggning. Vi är även Certiﬁerade inom Lekplatser där vi
utför säkerhetsbesiktningar, nyanläggningar och reparationer.

”Vi siktar på tillväxt i Hofors”,
säger platschef Karolina Aldén.
Tel: 026-66 23 00 • www.fraktcentralen.se

www.procordiafood.com

Hofors kommun vänligast i Sverige
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