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Res med oss i hela länet!

Trafikupplysningen 0771-9 10 10 9   
www.xtrafik.se

X-trafik vill göra det möjligt att bo, studera, arbeta och 
besöka platser i hela länet. På vår hemsida kan du enkelt 
söka din resa via Reseplaneraren. Där skriver du in vart du 
vill åka och får förslag på tider och priser. 

Du köper/laddar ditt Resekort på hemsidan eller på vårt 
Kundcenter, Prix i Hofors. Du kan även betala din resa 
med VISA/MasterCard ombord på bussen.

Gammal kärlek kan slitas

Se om din juvel – oavsett om det är en bil eller båt. 
Serab kan lyfta din gamla pärla till högre höjder.

• Sadelmakeri
    Bil- och båtinredningar
    Kapell
    MC
    Skinnkläder

• Bilverkstad
    Specialitet: Kylarservice                
    och bromsband

• Industrireparationer
  
Storviks Entreprenad & Reparation AB
KYLARSERVICE  •  BROMSBAND
BIL o BÅT  •  SADELMAKERI
Tel: 0290-120 08  •  Fax: 0290-323 23

SERAB

Midroc i kraftig tillväxt

2010 förvärvade Midroc Electro 
företaget Bemab.
   - Deras profil inom traverser och 
pumpar passar väl in i verksamheten. 
Vi får nu bättre flöden, säger Jan 
Wallin, platschef.

Midroc Electro växer kontinuerligt i Hofors 
och i Sverige.  Genom köpet av Bemab, med 
huvudinriktningen montage, service och 
underhåll av traverser, kranar, pumpar och 
industriportar, stärks den ställningen ytter-
ligare.  

45 medarbetare i Hofors
Midroc Electro är en viktig automations-, 
service- och installationspartner för regio-
nens industrier.
   - Vi utför allt från tvättmaskiner och villa-
larm till högspänning, förklarar Jan.

Midroc Electro/Automationär ett av Sveriges 
ledande elteknikföretag. Företaget, med 
1300 medarbetare, är en företagsgrupp som 
i ett och samma projekt kan kombinera olika 
kompetensområden. Inte enbart industriell 
automation utan också elinstallation, kraft, 
ställverk och apparatskåp. 
   Midroc Electro i Hofors har 45 medar-
betare.

Bemab ingår idag i Midroc Electro.

Tel: 010-470 75 00 • www.midroc.se

”Det är bekvämt att pendla”

Allt fler väljer att pendla till jobbet – 
såväl ut som in till kommunen.
   - Det är bekvämt att pendla. På mor-
gonen kan jag sova lite extra, på efter-
middagen vädra hjärnan, säger Tore 
Forsman.

Det ska vara enkelt att använda kollek-
tivtrafiken. Busslinje 46 går mellan Hofors 
järnvägsstation och Storvik, via Hofors cen-
trum och Torsåker. Alla avgångar är anpassade 
till tågavgångar/-ankomster vid Robertsholms 
järnvägsstation. Det innebär att det är lätt att 

ta sig till pendeltågen, smidigt att röra sig i 
Hofors tätort och mer gynnsamt för Torsåkers-
borna att pendla österut, via Storvik. 
   Med Linje 46 underlättas bussresandet rejält 
i kommunen och innebär ökad trygghet och 
pålitlighet.
   - Jag har pendlat från Hofors till jobbet i Fa-
lun mer eller mindre sedan 1995. För mig pas-
sar det utmärkt. Man kan använda resan som 
man vill - sova, läsa eller jobba, säger Tore 
som inte förstår varför inte fler bosätter sig i 
Hofors och pendlar till jobbet. Det är ju halva 
priset på hus om man jämför med Falun.

Allt fler tar X-Trafiks pendel mellan Borlänge och Gävle. 
Vid tågstationen i Robertsholm står alltid Buss 46 och väntar. 


