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Trädgårdsstaden Hofors – mitt i regionen
Med en ny dragning av Bergslagsbanan och riksväg 
80 blir Hofors centralort i en region med en kvarts 
miljon invånare och max 33 minuters resväg med 
pendeltrafik till jobbet eller högskolestudier.

I höstas blev den slutrapport klar angående omläggningen 
av Bergslagsbanan och riksväg 80 genom Hofors. En 
slutrapport som Hofors kommun, Länsstyrelsen, Tåg 
i Bergslagen, Vägverket, Banverket och Gästrike-
regionen står bakom.

– En omläggning av framför allt järnvägen, 
med ett resecentrum i centrala Hofors, skulle 
innebära stora fördelar för Hofors kommun, 
såväl för invånarna som industrin som er-
bjuds ökad tillgänglighet vad gäller tung 
godstrafik. Hofors kommun får ett mycket 
strategiskt läge i framtiden, säger kom-
munarkitekt Leif Holmkvist.

Dessutom fick Torsåkersborna redan 
i höstas en ny pendeltågsstation vilket 
innebär ökade pendlingsmöjligheter för 
invånare i södra kommunen. 

16 minuter till Falun
En ny pendeltågsstation i Hofors inne-
bär ökad tillgång till regionens arbets-
marknad. Vad sägs om 16 minuter till 
Falun, 28 minuter till Borlänge och 33 
minuter till Gävle?  

– Med den låga prisbilden på fastigheter i 
Hofors kommun kan orten erbjuda ett kvali-
tetsboende med direkt tillgång till en arbets-
marknad för en kvarts miljon människor. 

Trädgårdsstaden i centrum
Efter nyår startar även arbetet med att bygga om 
Hofors centrum i enlighet med vision trädgårdsstaden. 
En vision med god och naturlig förankring i hela kom-
munen.

– Vi lyfter ut miljonprogrammet och placerar in trädgårds-
staden. Trädgårdsstaden Hofors kommer att märkas för alla 
som lever i eller besöker Hofors kommun.

Sedan flera år pågår ett trädgårdstänkande knutet till såväl 

utbildningar som vårdarbete. Trädgårdstänkandet genomsyrar 
de flesta kommunala verksamheter i Hofors och det finns en 
hög medvetenhet om att vårda kommunens gröna struktur.

Inflyttningen ökade 2003
För att ytterligare stärka Hofors som framtida boendeort 

jobbar kommunen hårt för att ta fram strandtomter och 
strandnära tomter i kommunen. 

– Vi arbetar långsiktigt med fortsatt ökad in-
flyttning. Bland annat genom att erbjuda attrak-
tiva boendemiljöer som exempelvis strandnära 

boende för nybebyggelse i kommunen. Vi 
uppvaktar även fastighetsägare som inte är 

mantalsskrivna i Hofors samt planerar för 
seniorboenden i Torsåker, säger Anita 
Drugge, kommunens EU-samordnare.

Fakta Hofors kommun:
Hofors kommun har 10 338 in-
vånare, ca 150 föreningar och ett 
100-tal sjöar. Järnhanteringen i 
kommunen är månghundraårig, 
fynden av Kråknäsjärnet är da-
terad till tiden omkring Kristi 
födelse. Kommunen är uppbyggd 
runt bergsmannabygden i Torså-
ker med omnejd och bruksamhäl-
let Hofors.

Kommunen består av Hofors 
och Torsåkers församlingar.

Inom kommunen pågår flera 
innovativa och framtidsinriktade 
energiprojekt inom det pågående En-
ergi-Miljö-Projektet, EMP-Hofors.
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www.gefleortensmejeri.se

Ett av de finaste orden i vårt språk 
är närhet. Ett av de viktigaste är 
mjölk. 
   Vi på Gefleortens Mejeri arbetar 
med båda. Våra bönder finns inom 
en radie på 10 mil från meje riet. 
Det innebär att mjölken inte färdas 
långa sträckor � varken till oss eller 
vidare till butikerna.
    Närheten betyder också att vi 
känner våra leverantörer väl och har 
daglig kontakt.
    Den tryggheten får du som väl jer
våra produkter på köpet.

��
��

���
��

��
��

��
��

��
�

����������������


