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Kraftfullt i Hofors

Genomfart Hofors

Ett viktigt
skyltfönster
Hofors Autoservice – värt att åka till! Välkomna! önskar Steve Olofsson och
Eva Christensen.

www.hoforsautoservice.se

Hofors kommun är med i ett EU-ﬁnansierat projekt för att stärka Hofors tätorts proﬁl gentemot
passerande traﬁkanter. Förvandlingen ska leda till attraktiva, vänliga och välkomnande Hofors. Ökad genomfartstraﬁk innebär stora möjligheter för Hofors tätort.

Naturlig rastplats
Enligt gestaltningsförlaget skulle Hagaparken
kunna utvecklas till en vänlig rastplats med
kiosk och en spännande lekplats för barnen
att springa av sig. Vid rondellen ﬁnns planer
på att gamla polishuset skulle renoveras, ges
en spännande glasfasad och kunna användas som turistbyrå, lokaler för Entré Hofors,
Clean Production Centre
och spårtaxicentrum.
Hofors kommun medver– Nu kommer Lidl att
kar som en av sju kommuetablera sig med en helt
ner samt Vägverket i ett
ny fastighet på andra sigemensamt EU-projekt: Huvudsyftet är att
dan rondellen, tillsamGävle-Dala utvecklingsmans skulle det skapa en
stråk. Huvudsyftet är att betrakta sträckan
fräschare entré till sambetrakta sträckan Gävle- Gävle-fjällvärlden ur
hället österifrån. Skulle
fjällvärlden ur ett helhets- ett helhetsperspektiv
sedan skyltningen in till
perspektiv för att främja
centrum förbättras och
näringslivsutvecklingen, för att främja
där vägsträckan, som en näringslivsutvecklingen tydliggöras kommer ﬂer
att stanna till. Det gäller
effektiv pulsåder, främjar
att skapa ett engagerat
en gemensam arbetsmarkoch sammanhållet vägrum.
nadsregion.
Ett delprojekt är Genomfart Hofors.
– Ökad traﬁk genom Hofors innebär stora Stärker hela Hofors
möjligheter. Kan vi få genomfartsresenärer att För restaurangägarna längs Faluvägen ges
lockas till ett uppehåll i Hofors genererar det stora möjligheter till ﬂer intäkter. Redan kan
Statoil märka av ökat antal gäster, framför allt
inkomster, arbetstillfällen och skatteintäkter.
skidresenärer.
– Enligt de förstudier som gjorts spenderar
Strategiskt läge
För att få ﬂer traﬁkanter att stanna till i Hofors en genomfartsresenär i genomsnitt 190 kr per
har Vägverket tillsammans med kommunen person i Hofors. Det motsvarar 24,5 miljoner
tagit fram ett gestaltningsprogram för att för- kronor på ett år. Redan en femprocentig öksköna, göra genomfarten mer traﬁksäker och ning genererar intäkter som under en femtonårsperiod motsvarar anläggningskostnaderna
skapa mer av tätortskänsla.
– Hofors har ett mycket strategiskt läge, två för gestaltningsprogrammet. Det här är fullt
timmar från Stockholm. Men vi måste alla an- rimligt.
Ett attraktivare Hofors innebär också att
stränga oss och investera för att inte genomfarten bara ska upplevas som en ointressant marknadsvärden på bostäder och kommersiella lokaler stiger.
korridor.

Allt fler trafikanter kör genom
Hofors. Nu ska fler av dessa upptäcka destination Hofors.
– För att attrahera fler besökare
krävs investeringar, men dessa betalar
sig i längden, menar Nils Lindqvist, näringslivschef och vd för Entré Hofors.
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Auktoriserad Volvo och Renault verkstad
Allbilsverkstad
Reservdelar original/begagnat
Fullständig däckservice
Bilskadeverkstad
Serviceprotokoll enligt original
Hyrbilar från MABI
Samarbete Gösta Samuelssons Bil AB
Auktoriserad för att släcka Bilprovningens 2:or
Vi tar de ﬂesta betalkorten, ex. MECA-kortet och
Volvokortet
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