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Jag hade gärna varit ung i Hofors idag
Allt fler hittar till Hofors. När Riksväg 80 för 
ett år sedan blev E16 och de gröna skyltarna 
sattes upp var det flera som undrade om det 
verkligen hade så stor betydelse. Nu, ett år 
senare, kan vi se att trafiken ökad markant. 
Ökad trafik och uppgraderingen innebär också 
ett ansvar hos Trafikverket att förbättra vägen. 
Hofors kommer närmare världen. Och tvärtom.

Någon som uppmärksammat denna potentiella 
kundtrafik är snabbmatskedjan Burger King 
som bestämt sig för att etablera sig i Hofors. 
Av rent affärsmässiga skäl. I Hofors rör det på 
sig – på flera sätt. Burger Kings etablering är 
en signal att ”Vi tror på Hofors!”. Dessutom 
kommer restaurangen att ge cirka 20 arbetstill-
fällen. För unga Hoforsbor. 
   Det finns fler positiva signaler för unga i 
Hofors kommun. Callcenterföretaget Vendator 
som etablerade sig i Hofors för 15 år sedan har 
hela tiden vuxit kontinuerligt och väljer nu att 
flytta sin verksamhet från Stockholm till Ho-
fors. Vendator satsar därmed ännu mer i Hofors 
i det fortsatta byggandet av ett framgångsrikt 
callcenter. Och ytterligare 50 arbetstillfällen 
skapas, framför allt för unga människor. Jag 
vet av egen erfarenhet, som mamma, att Ven-
dator är en bra arbetsgivare med stora utveck-
lingsmöjligheter för unga människor.   

De som väljer att stanna i Hofors på sin resa 
kommer också att upptäcka att vårt centrum 
blivit allt vackrare och levande. Vi kör i höst 
igång nästa etapp i vårt 
centrumutvecklingsarbete. 
Skänktorget rustas upp 
och den öppna platsen 
framför Hotell Bergsman-
nen förskönas som gårds-
gata med ny offentlig ut-
smyckning. Gestaltningen 
har framtagits i nära diskussion med bland 
annat Hofors unga befolkning. Inför Skid-VM 
i Falun 2015 har Trafikverket lovat att rondel-
len på E16 i höjd med Centralgatan ska vara 

klar. Då kommer vi ge infarten till centrum ett 
lyft värdig övrig förändring. Centralgatan blir 
en paradgata med en helt ny lekplats vid cen-
trum. Vi kommer även att bygga en ny lekplats 
i Torsåker.

I idrottskommunen Hofors finns det ett 60-tal 
aktiva föreningar att välja mellan. Välskötta 
föreningar med engagerade ledare, fantastisk 
gemenskap och välskötta anläggningar. Hofors 

föreningar arrang-
erar regelbundet 
stortävlingar och 
Föreningssverige 
väljer Hofors för 
läger och camps. 
Lägg därtill ett fri-
lufts- och naturliv 

alldeles runt knuten. 
   De unga är Hofors framtid. Men alla lockas 
inte av idrottens värld. Entré Ungdom är en 
mötesplats på fritiden för unga i åldrarna 1-20 

år där aktivitet i varierande former står i fokus. 
Entré Ungdom erbjuder utbildningar, verkstä-
der och inspiration inom fyra områden: kultur, 
friluftsliv, café och samhälle. Inom ramen för 
det sistnämnda kan alla vara med och påverka 
i samhällsfrågor, söka pengar ur kommunens 
demokratiprojekt eller gå med i webbredaktio-
nen. 
   Sist, men inte minst, har vi bra skolor med 
engagerade lärare, skolchefer, politiker och 
föräldrar i kommunen.
Jag vet en sak – det var inte bättre förr. Framti-
den är framtiden. Jag hade gärna varit tonåring 
i dag. I Hofors.

Marie-Louise Dangardt
Kommunalråd

marie-louise.dangardt@hofors.se

LEDARE

Offensiv satsning i ny butik
I över 40 år har Andersson & 
Rask hyrt ut maskiner och ar-
betsfordon till regionens tunga 
industri.
   - Vi har därför stor volym i 
våra inköp av förnödenheter 
till fordon och maskiner. Den 
prisfördelen vill vi nu också 
erbjuda våra kunder, även 
privatpersoner. Därför  har vi 
byggt en helt ny butik, säger 
Lars Toresson.

Andersson & Rask är ett kvalitets-
medvetet, hållbart och modernt ut-
hyrnings- och serviceföretag med 
regionens tunga industri som 
huvudkunder. Företaget har visat att 
de ställer upp i alla väder och har 
vuxit tack vare stor flexibilitet, hög 
servicegrad, lokal närvaro och bra 
prisbild.
   – Med den nya butiken i Hofors vill 
vi vara förstavalet av förnödenheter 
till rullande fordon. Därför har vi 
också nyanställt för att kunna svara 
på våra kunders behov.
   De nya medarbetarna är Jan Eriks-
son, lageransvarig och Niklas Jogér, 
säljare och verkstadstekniker.

Familjeföretag
Familjeföretaget drivs av Lars Tores-
son samt Roland och Rickard Rask, 
alla söner till företagets grundare, 
Tore Andersson och Lennart Rask.
   – Vår huvudnäring är uthyrning av 
maskiner och fordon, det vi kallar 
Rental, till företag i Dalarnas-, Gäv-
leborgs- och Uppsala län. Företagen 
köper en funktion, vi står för all ser-
vice och alla reparationer.

Att lita på
Idag finns företaget strategiskt place-
rat i Hofors, Smedjebacken, Mock-
fjärd, Söderfors, Karbenning och 
Krylbo.
   Andersson & Rask omsätter drygt 
60 miljoner kronor årligen, har 25 
medarbetare och ca 235 moderna en-
heter för uthyrning. Bland kunderna 
kan nämnas Ovako Bar i Smedje-
backen, Ovako i Hofors, Setra i 

Skutskär och i Valbo, Erasteel i 
Söderfors och i Långshyttan,  Moelven 
Dalaträ i Mockfjärd.
   Andersson & Rask är såväl kvalitets- 
som miljöcertifierade enligt ISO 
9 001 och 14 001.

Åtta servicebilar
Förutom Rental, åkeri och spräng-
ningsarbeten erbjuder företaget även 
uthyrning av mobilkranar samt servi-
ce på klimatanläggningar. Företaget 
har under åren byggt upp omfattande 
verkstadsenheter, inkluderat åtta ser-
vicebilar som snabbt är på plats. I 
åkeriverksamheten ingår några enhe-
ter i Maserfrakt.
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”        Med den nya butiken i Hofors
vill vi vara förstavalet av förnödenheter
till rullande fordon

Lars Toresson tillsammans med de nya medarbetarna Niklas Jogér, 
säljare och verkstadstekniker och Jan Eriksson, lageransvarig
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