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Agda 91 år är orolig. Hon ängslar sig för att 
gå ut när det är mörkt. Statistik visar vis-
serligen sitt tydliga språk: Det är mycket 
tryggare i Hofors än på många andra orter, 
antal anmälda brott är under genomsnittet i 
länet och Agda tillhör defi nitivt inte i den, 
för brott, mest utsatta målgruppen. 

Samtidigt måste vi ta Agdas oro på allvar. 
Du har kanske märkt att vi röjer upp och 
snyggar till på olika platser i kommunen. 
Med relativt små medel gör vi det ljusare, 
öppnare och mer välkommet att vistas i det 
offentliga rummet.

Att känna sig trygg i vårt fi na samhälle är 
en grundbult för att människor skall våga 

Tillsammans skapar vi framtiden
växa. Att vara trygg kan också 
innebära olika för Miranda 7 år 
eller för Lennart 68 år. Inom för-
skola, skola, äldrevård och på gator 
och torg görs hela tiden insatser i 
kommunen för att människor ska 
känna tillit till andra och sina egna 
förmågor.
Ett samhälle med trygga männis-
kor vågar tro på framtidens möjlig-
heter.

Handlarna i Hofors kommun i all-
mänhet och i Hofors centrum i 
synnerhet har det senaste året tagit 
saken i egna händer. Unga män-
niskor träder in på marknaden med 
nya friska tag och utbudet av varor 
breddas.
Jag kan bara uppmana alla invånare 
i kommunen: Ställ upp och handla 
i Hofors! Det är inte dyrare och 
utbudet är större än du tror. Under 
2008 kommer även kommunen att 
fortsätta att göra Hofors centrum 
allt attraktivare. Tillsammans kan 

vi skapa ett levande och trivsamt centrum i 
Hofors. 

Hofors kommun klättrar nu rejält på listor 
som bedömer företags tillväxt och kommu-
ners företagsklimat. Inom kommunen har vi 
dagligen en nära dialog med våra företagare. 
Vi lyssnar till deras behov – det som är bra för 
företagen är bra för Hofors kommun. Företag 
i tillväxt skapar arbetstillfällen vilket innebär 
ökad trygghet även för arbetstagarna.

Hofors kommun är mitt i regionen. Nya E 4:
an genom norra Uppland invigdes för ett par 
veckor sedan. Det innebär inte bara att Mälar-
dalen kommer närmare Hofors – det betyder 
också att stockholmare på väg till Dalarna 

har en ren raksträcka fram till Hofors – det 
första naturliga stoppet. Här öppnar sig nya 
möjligheter för serviceföretagen att locka 
till sig besökare.
Tillsammans med Vägverket kommer vi 
också att se till att östra infarten förskö-
nas.

Hofors satsar också på kollektivtrafi k. Med 
busslinje 46 binder vi samman våra två tät-
orter Hofors och Torsåker, vi förenklar för 
torsåkersborna och människor i glesbygd 
att pendla och stärker kommunikationerna 
till och från tågstation.
Det här är en satsning med lång varaktighet 
– våra invånare skall kunna lita på att kol-
lektivtrafi ken kommer att fungera så här i 
många år framöver. 

Med förbättrade kommunikationer kom-
mer regionens arbetsmarknad och utbud 
allt närmare Hofors. Samtidigt som Hofors 
kommun kommer allt närmare omvärlden. 
Med ett rikt fritidsutbud och relativt låga 
huspriser lockar kommunen till sig allt fl er 
blickar. 
Här kan vi erbjuda attraktiva strandtomter, 
naturnära hus och inom en snar framtid 
centralt belägna lägenheter i Torsåker. Det 
är idag en gammal myt att folk fl yttar ut 
från Hofors kommun. Vi har en ballans i 
infl yttade och utfl yttade. I år är det också 
fl er barn i barnomsorgen än vi räknat med. 
Det är mycket positivt. 
Nya generationer kommuninvånare som 
redan från början hamnat på rätt ställe i 
livet.

Trevlig läsning!
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