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Jag är en stolt och glad Hoforsbo. 

Hofors kommun är en bruksort med en basin-
dustri som tillverkar en av världens bästa stål. 
Kring stålindustrin har det genom åren vuxit 
företagskluster med hög specialitet och kun-
nande. Med dessa företag som stabil grund 
pågår det inom Clean Production Centre en 
utveckling av nya energi- och miljölösningar 
för tung industri – spännande möjligheter med 
en världsmarknad runt hörnet. Vi snackar inte 
bara om det hållbara samhället – vi gör.

Hofors kommun är även en kommun i stark 
förändring och utveckling. Hofors är till ex-
empel bäst i länet och på plats 36 (av 290 kom-
muner) när det gäller kvinnligt företagande. 
Kvinnor inom, inte minst kreativa näringar, 
visar andra kvinnor vägen. Kan hon, kan jag.  
Vi ser ett trendbrott där allt fler mindre företag 
skapas i kommunen. 
Det är inget mysterium 
att starta företag – det 
är precis vad Hofors 
behöver.

Hofors behöver också 
i allra högsta grad sina 
ungdomar. Entré Ung-
dom är fantastiskt, med en övergripande verk-
samhet på unga människors villkor. Nyetable-
rade Ungdomsforum känns helt rätt – vi vuxna 
ska inte blanda oss i vad de ska behandla eller 
besluta. Ungdomsforum är upp till ungdomar-
na själva att utforska världen.
Hofors kommun är målstyrd. Ett av de 

övergripande målen är att bli en ungdomskom-
mun. Det gäller inte bara skolor och fritidsak-
tiviteter. Det berör även miljö- och bygg, IT 
och ekonomi – allt ska beslutas med unga 
människors perspektiv i beaktning.

I år har vi haft dialogmöten om Centrumut-

veckling etapp 3. Redan kan vi se hur trivsamt 
vårt nya centrum blivit – nu tar vi nästa steg – 
helt förutsättningslöst. Vi gör det tillsammans 
i öppna möten där alla får komma till tals.

En sak vet vi dock redan – det blir en helt nya 
bowlinghall i stadskärnan, en framtida mötes-
plats för alla åldrar som kommer att drivas av 
bowlingklubben – eldsjälar som brinner för 
sin verksamhet. 

Just eldsjälar finns det gott om i Hofors. Var-
för skulle annars Hofors Kanotklubb åter få 
arrangera SM, förra gången var så sent som 
2003. Förenings- och Idrottssverige vet att 
Hofors föreningar är duktiga på att arrangera 
stora tävlingar och evenemang.  Det är något 
vi vill fortsätta att marknadsföra – idrotts- 
turismen i Hofors. Vi är bra på att göra saker 
tillsammans. 

Eller hur?

Marie-Louise Dangardt
Kommunalråd
marie-louise.dangardt@hofors.se
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LEDARE

I över 40 år har Andersson & 
Rask hyrt ut maskiner och ar-
betsfordon till regionens tunga 
industri.
   – Vi har visat att vi ställer 
upp i alla väder. Vi har vuxit 
därför att vi är flexibla, snabba 
och håller bra priser tack vare 
en liten overhead, menar Lars 
Toresson.

Andersson & Rask blev förra året 
utsedd till Årets Företag i Hofors. 
Juryns motivering löd: ”För att man 
framgångsrikt och målmedvetet änd-
rat inriktning inom en konkurrens-
utsatt bransch. Från ett traditionellt 
åkeri till att man i dag skapat ett mo-
dernt uthyrnings- och serviceföretag 
helt i tidens anda.”

Familjeföretag
Familjeföretaget drivs av Lars Tores-
son samt Roland och Rickard Rask, 
alla söner till företagets grundare.
   – 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 
50 miljoner kronor årligen, har 25 
medarbetare och ca 200 moderna 
enheter för uthyrning. Bland kun-

derna kan nämnas Ovako Smedje-
backen och Hofors, AB Karl Hedin, 
Setra Norlida, Erasteel och Moelven 
Dalaträ.
   Andersson & Rask är såväl kva-
litets- 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 
enheter i Maserfrakt.

Årets företag i Hofors

Andersson & Rask – Årets 
företag i Hofors kommun 
- har en modern maskin- 
och fordonspark. 
På bilden Lars Toresson 
på en nyinköpt lastmaskin.
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