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Det sägs att Hofors kommun 
har ett fritids- och idrottsut-
bud likt en storstads. Det är 
fel. Det är betydligt bättre än 
så.

Det är lätt att inte se skogen för 
alla trän. Att bli hemmablind, 
som man också kan säga. Just 
skogen är en betydande källa till 
rekreation och inspiration för alla 
kommuninvånarna. Kombinera 
det med ett fantastiskt förenings- 
och kulturliv och fl ertalet mycket 
fi na och välskötta idrottsanlägg-
ningar så har Hoforsborna det väl 
förspänt.

- Det är klart att det fi nns bra 
anläggningar på andra håll i Sve-
rige också, inte minst i storstäder-
na. Men inte med den tillgången 
som vi kan erbjuda i Hofors kom-
mun. Att få istider kan vara omöj-
ligt och köerna till simskolorna 
runt om i Sverige är bekymrande 
långa. Den som missar att lära sig 
simma i Hofors, erbjuds en andra 
chans under den ordinarie skol-
undervisningen i årskurs tre. Vi 
har 97-procentig simkunnighet 
bland Hofors 10-åringar – det är 
det inte många kommuner som 
kan matcha, säger Rolf Larsson, 
ansvarig för kommunens fritids-
anläggningar.

Stålringens idrottscentrum
Med det senaste årets investe-
ringar i en konstgräsplan och ak-
tivitetshall för BMX, skateboard 
och inline har Stålringens idrott-
scentrum i Hofors vuxit till en 
fullt modernt anläggning. Kombi-
nerat med grannen Hoforshallen 
erbjuds simhall, gym, styrkehall, 
idrottshall, ishall, friidrottsan-
läggning, bowling, skjutbanor och 
två mil preparerade skidspår. 

- Sedan har vi två handbollshal-
lar vid Värnaskolan och ett fl ertal, 
ofta av föreningar, välskötta an-
läggningar som en kanotstadion, 
skyttebanor, en båt- och vatten-
skidsanläggning, en golfbana, en 
brukshundsanläggning, en ridan-
läggning, fotbollsplaner, motions-
spår, en motorcrossbana, en skid-
backe med mera.   

Generösa fi skevatten
Allemansrätten är en gåva som 
innebär stort ansvar och ännu 
större möjligheter. Naturen är all-
tid nära i Hofors kommun. Hofors 
kommuns sjöar erbjuder ett vida 
erkänt rikt fi ske som domineras 
av gädda, abborre och brax.

- Det fi nns även ett gott bestånd 
av sik, gös, lake, ål, öring och 
regnbåge. Dessutom sätts odlad 
ädelfi sk ut i fl era sjöar, exempel-
vis Lissjön och Ormsjön, enligt 
put and take-koncept, förklarar 
Tommy Nielsen, informationsse-
kreterare i kommunen.

I kommunen fi nns även ett par 
sportstugor och Gästrikeleden 
och Pråmleden (i samarbete med 
Hedemora kommun) inbjuder till 
upplevelserika och naturnära mo-
tion och rekreation.

Rikt kulturliv
För den kulturellt intresserade har 
kommunen mycket att erbjuda. 
Kulturskatten är rik och teater-
livet, med teaterföreningen Tors 
Hammares årligt återkommande 
föreställningar i Gammelstilla 
stångjärnssmedja i täten, mycket 
omfattande. 

Ett rikt liv bakom knutenEtt rikt liv bakom knuten

            Vi har 97-procentig simkunnighet 
bland Hofors 10-åringar – det är det inte 
många kommuner som kan matcha””

Nej, Hofors har inget Globen eller Läkerol Arena. Hofors har mycket mer än så – ett rikt frilufts-, 
idrotts- och kulturliv som alla kan ta del av. Foto: Hofors kommuns bildarkiv.

- Hembygdsföreningarna i Tors-
åker och Hofors har gedigna sam-
lingar och Folkets Hus i Hofors, 
liksom bygdegårdarna i Torsåker, 
Hästbo och Barkhyttan går bra 
att hyra för tillställningar, studie-
verksamhet eller föreläsningar, 
avslutar Tommy Nielsen.


