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Hoforsföretagen redo för framtidens utmaningar
Hofors näringsliv har en gemensam monter under 
mässan Företagarforum 17-19 oktober: Entré Hofors.
   - Hoforsföretagen har lång tradition av att vara un-
derleverantörer till den tunga industrin i regionen, 
säger Eva Kjellsson, koordinator för Entré Hofors 
medverkan i mässan.

Entré Hofors är en ekonomisk förening med 70 medlemmar – 
privatpersoner, företag och föreningar. Styrelsen består av re-
presentanter från det lokala näringslivet, Hoforshus och Hofors 
kommun. Entré Hofors bildades 2003 av ett antal företag med 
målsättningen att skapa goda förutsättningar för näringsliv och 
sysselsättning i kommunen. Sedan april 2005 sker kommunens 
näringslivsarbete i samverkan med företagen genom Entré Ho-
fors.
   - Primärt erbjuder vi ortens små- och medelstora företag att 
medverka på Företagarforum under Entré Hofors paraply. De 
större företagen har oftast en egen monter. Regionens största 
företagsmässa i Göransson Arena i Sandviken är viktig för att 
skapa nya möten och affärer.

Avveckla eller utveckla?
Årets tema är det något tillspetsade ”Avveckla eller utveckla?”.  
Den globala industrin står inför stora förändringar vilket också 
innebär nya möjligheter. På Företagarforum ställs frågan hur re-
gionens företag tillsammans kan samarbeta för att skapa en lång 
och hållbar tillväxt i en av Sveriges viktigaste industriregioner.
   - Vi har marknadsledande världsföretag i regionen och redan 
etablerade plattformar för samverkansprojekt som TrippleStee-
lix. Men personliga möten ska inte underskattas. Nya idéer, ut-
vecklingsprojekt och affärer börjar oftast i det mänskliga mötet. 
Därför känns det bra att vi gemensamt kan närvara och mark-
nadsföra Hofors som en kompetent affärspartner. I Hofors har vi 
de eldsjälar och innovatörer som framtiden behöver.

Regionens största mässa
Företagarforum i Sandviken har anordnats sedan 1997 och vuxit 
för varje år. Mässan, med målet att stimulera regionens före-
tagande, arrangeras av Sandvikens kommun och Företagarna i 
Sandviken.

Entré Hofors medverkar vid Företagsforum – regionens största företagsmässa. I Hofors finns hög kompetens 
för att fortsätta utveckla den tunga industrin på en världsmarknad och en vilja att vara medskapande i den 

procesen. På bilden koordinator Eva Kjellsson.
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