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FraktCentralen

I Hofors kommun pågår sedan 2004 ett 
utvecklingsarbete med vision och mål-
gång 2014. 

Syftet med Färdplan Hofors är att 
tillsammans stärka Hofors kommuns 
attraktionskraft som boende-, etable-
rings- och besöksort.
 
- Hur går det Marie-Louise Dangardt, kom-
munstyrelsens ordförande?

- Det går alldeles utmärkt. Vi i Hofors kom-
mun befi nner oss mitt i regionen – efter nya 
E4:an i Uppland ännu närmare omvärlden. Vi 
ser exempelvis att allt fl er stockholmare tar 
vägen genom Hofors på vägen upp till fjällen 
och Dalarna. Alla är välkomna att upptäcka 
Hofors.

- Det skapar möjligheter?

- Självklart och det ställer våra handlare upp 
på. Hofors är det naturliga stoppet på din resa. 
Här kan du tanka, äta gott och handla eller 
proviantera i en avslappnad och gemytlig 
miljö. Hofors centrum utvecklas och består 
idag av fl era välskötta och mysiga butiker 
med stort utbud och riktig service. Vi för 
även en nära diskussion med Vägverket om 
att försköna och trygga riksväg 80s genom-
fart i Hofors samhälle.

- Det byggs också nya bostäder i Hofors 
kommun?

- Javisst. Sjötomter dessutom. I Hofors sam-
hälle erbjuder vi sex sjötomter vid Hammar-
dammen. Ett helt unikt tillfälle i ett vackert 
rekreationsområde. Två är redan sålda och 
har börjat byggas, än fi nns chansen att skaffa 
sig verklig livskvalitet i sitt boende.

Bo billigt – lev riktBo billigt – lev rikt

- Hoforshus bygger även seniorboende i 
gammaldags stil?

- Ja, i Torsåker byggs just nu ett bekvämt och 
tryggt kategoriboende i centrala Torsåker, 
i direkt närhet till omtyckta servicehuset 
Spelmannen. Tre trähus, med beräknad in-
fl yttning i maj 2009, uppförs i bergsmansstil, 
totalt 12 lägenheter. Därmed kommer fl er hus 

Det byggs nya bostäder i Hofors kommun. Sex unika sjötomter vid Hammardammen i Hofors är till salu. Dessutom byggs just nu ett tryggt och 
bekvämt seniorboende i bergsmansstil i centrala Torsåker (illustration Johan Skoog arkitektkontor AB). Infälld: Marie-Louise Dangardt, Hofors 
kommunalråd.

och gårdar att frigöras till försäljning i Tors-
åkersbygden för barnfamiljer att fl ytta in. 

- Det händer saker i Hofors kommun?

- Ja det är jättespännande, men vi har siktat 
högt – vi ska bli Sveriges vänligaste kommun 
för boende, näringsliv och fritid.

Inget uppdrag är för litet, för stort el-
ler för omöjligt för Sören Thyr AB. Fö-
retaget som har devisen att aldrig säga 
nej till jobb. Sören Thyr AB är också 
störste delägaren i FraktCentralen.

– Jag säger som min far Sören alltid 
sa ”Har man arbetsglädje, har man 
halva jobbet gjort”, säger vd Jörgen 
Thyr.

Sören Thyr AB, med totalt cirka 100 medar-
betare, verkar framför allt inom:

• Transporter.  Sören Thyr AB har 30 for-
don, 120 truckar och 20 lastmaskiner som er-
bjuder ett brett utbud av tjänster.

• Lagerhållning.  Uthyrning av magasins-
lokaler, lagerhållning och lagerhotell är en 
stor verksamhet. 

• Personaluthyrning. Via det helägda dot-
terbolaget Baxarna i Norrland bedrivs uthyr-
ning av baxare inte minst till regionens cel-
lulosaindustri. 

Jörgen Thyr driver Sören Thyr AB vidare i framtiden. Jörgen Thyr driver Sören Thyr AB vidare i framtiden. 
”Vi är rätt bra på att lösa uppkomna problem”, ler Jörgen. ”Vi är rätt bra på att lösa uppkomna problem”, ler Jörgen. 

I Sören Thyrs anda

• Sten-, sand- och jordprodukter. Genom 
ett femtioprocentigt delägarskap i Grus & 
Byggåtervinning i Gävle, som utför krossning 
av sten och betong samt sortering av jordpro-
dukter, erbjuds högkvalitativa produkter.

• Rivning och industrifl ytt. Sören Thyr 
AB demonterar alla slags fastigheter.

• Containerhantering. I Gävle hamn/
Fredrikskans utför Sören Thyr ABs helägda 
dotterbolag Sören Thyr Harbour Department 
AB bland annat stuveriverksamhet (strip och 
stuff) av i huvudsak virke i containers.
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