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Abstract 
 
The little steel industrial community Hofors is situated in Gästrikland on the border to Dalarna and its 
population is decreasing every year. The biggest housing operator is in a place where they must tear down a 
lot of buildings because they do not have enough tenants. But what do people really want in an apartment 
and in the surroundings? What is needed to make it attractive? That is something that this study will discuss 
and in the end it will lead to a proposal of an area that is suitable for a new housing and a few proposals to 
make the existing apartments more attractive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: attractive accommodation, moving out, population reduction, regulated tenancy, Hofors 
municipality  
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Sammanfattning 
 
Hofors den lilla bruksorten i Gästrikland på gränsen till Dalarna där har invånarantalet minskat sedan 1960-
talet.  
 
Hofors kommun bildades 1925 och fram till 1971 skedde en sammanslagning av Hofors kommun och 
Torsåkers kommun som fram tills dess varit två separata kommuner. Järn och stål är det som har dominerat i 
bruket och det har satt sina tydliga spår i kommunen, de finns att se lite överallt. 
 
Under 50 och 60-talet hade kommunen sina glansdagar och det satsades mycket då, men dessvärre så varade 
inte den trenden och invånarantalet har sjunkit sedan dess. Det är tyvärr en övergripande trend i Sverige idag 
och de små kommunerna dör sakta ut. 
 
Hoforshus som är ett allmännyttigt bostadsföretag på orten får riva sina lägenheter på grund av att de är 
många lägenheter som står tomma. Och det kommer förmodligen att fortsätta om invånarna fortsätter att 
minska. 
 
 Så vad vill folk ha i hyreslägenheter egentligen? Och vad kan man göra för att få dem attraktivare? Det 
kommer att undersökas i detta arbete och kommer slutligen att leda till ett förslag med ett nytt 
bostadsområde på hyresrätter och flera förslag på åtgärder som gör de befintliga lägenheterna attraktivare. 
 
 
Rapporten innefattar två delar, en undersökande del och en förslag- och förbättringsdel. I den undersökande 
delen har jag intervjuat kommunstyrelsens ordförande för att få hennes syn på befolkningsminskningen som 
sker i kommunen. Sedan har jag även intervjuat bostadsuthyrningen på Hoforshus för att få fram hur läget ser 
ut bland hyresrätterna och vilka lägenheter som det är mest tryckt på.  
 
I första delen tas en del kommunala dokument upp som till exempel Hofors kommuns översiktsplan, det 
jobbades fram en ny översiktsplan får något år sedan då den gamla behövde förnyas. Hela översiktplanen har 
en framåt strävan och man märker tydligt att man vill förändra kommunen och göra den till det bättre. 
 
Det har skett en del liknande projekt, som Öster i Gävle. Där stadsdelen bestod utav dåligt rykte och många 
tomma lägenheter likheter som kan ses med Hofors kommun som finns att se i ett avsnitt om liknande 
studier.  
 
I förslagsdelsen finns de olika problemen och efterfrågningarna sammanfattat. Och mitt förslag ledde fram till 
att jag har valt att lägga hyreslägenheter i ett centralt område, eftersom att de var det området som visade sig 
vara mest eftertraktat. 
 
 
 
Nyckelord: attraktivt boende, avflyttning, befolkningsminskning, hyresrätter, Hofors kommun, Hoforshus 
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Ordlista 
 
Sekelskiftesträdgård Trädgårdar från 1800-talet. Ofta odlades rotfrukter, hägg, syren, frukt och bär 

och var ofta enkla till utformningen1   
 
Vakansgrad   Antal outhyrda lägenheter i procent av antal uthyrningsbara lägenheter2  
 
 
  

                                                 
1 http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/att-p%C3%A5-nytt-anl%C3%A4gga-en-sekelskiftestr%C3%A4dg%C3%A5rd  
2 http://poseidon.goteborg.se/arsredovisningar/2004/definitioner/500x390_s_definitioner.html  

http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/att-p%C3%A5-nytt-anl%C3%A4gga-en-sekelskiftestr%C3%A4dg%C3%A5rd
http://poseidon.goteborg.se/arsredovisningar/2004/definitioner/500x390_s_definitioner.html
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1. Inledning 
Jag bor i Hofors och är uppvuxen här, alltså har jag bott i kommunen i 23 år nu. Under mina år i Hofors har jag 
sett en del utav kommunens utveckling och bara under den relativt korta tiden har det hänt en hel del, det har 
rivits, byggts och vissa affärer och butiker har fått stänga igen men det har även varit en del ny öppningar. Jag 
bor i en hyresrätt som ägs utav Hoforshus, och det är just de lägenheterna som jag kommer att titta närmare 
på. Ett problem som jag har haft är att det har varit svårt att hålla isär mina egna tankar och idéer i rapporten 
då jag har egna erfarenheter om ämnet. 

1.1 Bakgrund 
Statistik 2012 Hofors Kommun 
Folkmängd 31 december 2011: 9 578 
Folkmängd 31 december 2010: 9 741 
 
Landareal: 410 kvkm 
Invånare per kvkm: 23 
 
Antal inflyttningar: 166 män, 141 kvinnor 
Antal utflyttningar: 226 män, 192 kvinnor 
 
Födda: 53 män, 37 kvinnor 
Döda: 67 män, 73 kvinnor3 
 
Historia 
Hofors var från 1549 en bergsmansgård i Torsåkers socken, troligen en fäbod till Tjärnäs. Den förste 
bergsmannen hette Erik Seffredsson. Fram till 1925 fanns bara Torsåkers socken då den delades av och Hofors 
kommun bildades. Torsåker och Hofors var självständiga kommuner fram till 1971 då en sammanslagning utav 
kommunerna skedde. 
 
Det är järn och stål som framför allt har vart ett kännetecken för kommunen och det finns tydliga spår efter 
det så som gamla gruvhål, ruiner efter hyttor och smedjor, dammar, kanaler och slagghögar. Ett ytterligare 
spår är många bynamn så som Prästhyttan, Stenshyttan och så vidare. Det var nämligen så att varje liten by 
hade sin egen hytta. 
 
1605 fanns en hammarhytta och under 1630-talet byggdes en masugn. 1680 anlades Hofors Bruk av 
borgmästare Robert Petre i Arboga som invandrat från Skottland. Hofors Bruk var i släkten Petres ägor fram 
tills bruket gick i konkurs 1880 och Enskilda Banken tvingades köpa det som likvid för skuld. År 1916 köptes 
Bruket upp utav SKF i Göteborg. 
 
Hofors tätort utvecklades under en epok av industriell expansion och kommunen blev ett invandrarsamhälle. 
1915 fanns det 3500 personer och 1965 fanns det 13 300 personer. 
 
1950-talet var en intensiv byggnadsperiod och det satsades väldigt i Hofors, det byggdes egna hem 
(villor/hus), hyreshus i Göklundsområdet och senare även i Västerhöjden. Det invandrar fler och fler speciellt 
ifrån Finland. 
 

                                                 
3 http://hofors.se/download/18.345b1812136f428a5f62a7/2104+Hofors+FAKTA.pdf  

http://hofors.se/download/18.345b1812136f428a5f62a7/2104+Hofors+FAKTA.pdf
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Under 60-talet byggdes ny kyrka, sim- och idrottshall. Tre varuhus och samhället får ett affärscentrum (som 
idag kallas för ”Bruket”), ett par gågator anläggdes och alla gator asfalterades även ett hotell byggdes, Hotell 
Bergsmannen. 
 
70-talet är en mörkare period då invånarantalet inte längre ökar, utan minskar och den trenden håller i sig i 20 
års tid och minskar med 25 %. Ett centralt villa område rivs och bebyggs med höghus men det blir tomma 
lägenheter och kommunen fullföljer ej projektet. Ett varuhus läggs ner och blir istället ett bibliotek och några 
specialaffärer. Hyttan blåses ner efter 350 års drift och man upphör med gruvbrytningen. Men samtidigt som 
detta sker så tillverkar man mer stål än någonsin och 80-talet blir återhämtningens tid. Det byggs ishall och 
man utvidgar Folkets Hus i och med en uppbyggnad efter brand. Flera tomma lägenheter fylls och 1989 bor 
det ca 12 300 personer i Hofors kommun.4 
 
Hofors kommun påminner om Öster i Gävle där ett dåligt rykte har uppstått och kriminallitet finns. Man kan 
se en del paralleller mellan de två enligt en avhandling skriven utav Mats Sundin, Bra läge men dåligt rykte, 
Uppsala Universitet Sociologiska institutionen & Institutet för bostads- och urbanforskning, 2007. Som tas upp 
mer i rapporten. 
 

1.2 Problem 
Ett problem som finns i samhället idag är avflyttningen ifrån landsbygden. De mindre orterna minskar sedan 
en längre tid i befolkningsmängd och Hofors är inget undantag. Hofors den lilla bruksorten i Gästrikland, där 
invånarantalet har minskat sedan 60-talet och som jag i min undersökning valt att inrikta mig mot.  
 
Invånarantalet sjunker varje år och inom Hoforshus, som äger de flesta hyreslägenheterna i kommunen, syns 
detta tydligt. Avflyttningen beror på en rad olika faktorer, jag kommer att rikta in mig på boendefrågan. 
Många lägenheter rivs i Hofors idag och fler invånare väljer att bo i villor. Det kan bero på att huspriserna är 
låga och det gäller även för insatslägenheter.  

 

1.3 Syfte 
Att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att få hyresrätter i Hofors Kommun inom Hoforshus mer 
attraktiva. 

 

1.4 Mål 
Slutresultatet kommer att bli en utredande och informationsrapport med ett program till attraktiva 
hyreslägenheter. Även ett förslag till att förbättra de befintliga lägenheterna inom Hoforshus. 
 

 

1.5 Omfattning 
Arbetet begränsas till bostäder, enbart hyresrätter inom Hoforshus. Ingen hänsyn tas till ekonomin.  

 

1.6 Målgrupp 
De personer som arbetet riktar sig mot är främst fastighetsägare, kommunala tjänstemän och övriga aktörer 
inom fastighetsbranschen. 
 

                                                 
4http://www.hoforshembygdsforening.se/ 
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1.7 Upplägg 
Rapporten är utformad så att i inledningen får man en kort historisk inblick hur Hofors har vuxit fram och 
sedan kommer en undersökning som går igenom avfolkningsproblemet i kommunen och åtgärder som 
kommunen planerar att utföra eller har utfört. Texten börjar med att beskriva Hofors och går sedan över till 
Hoforshus område och går in mer på hyreslägenheter. Efter det följer ett kapitel om liknande studier. Efter 
undersökningen kommer förslaget där jag presenterar mitt förslag till ett attraktivare boende. 
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2. Metod 
Jag har samlat fakta till ett underlag som behövs för att jag skulle kunna göra en bedömning av vilka faktorer 
som gör hyresrätter attraktiva. I slutresultatet presenteras ett förslag över det område med hyresrätter som 
är mest attraktivt. För att komma fram till dessa antaganden har jag att jämfört med Öster i Gävle som har 
eller har haft liknande problem. Vad har de gjort eller vad planerar de att göra för att vända trenden? Och 
andra litterära texter som har relaterat till problemet. Jag har även intervjuat några nyckel-personer inom 
området så som Hoforshus och politiker i kommunen. 
 
Intervjuerna har haft de tillväga gångs sätt att jag har träffat personerna i fråga och ställt ett antal frågor, 
antecknat och vi har diskuterat ämnet i allmänhet. Intervjun med Kerstin pågick i cirka en halv timme och 
intervjun med Marie-Louise i cirka en timme. 
 
Intervju med Kerstin Holmkvist, Hoforshus AB 
Frågor: 

• Vilka lägenheter är mest eftertraktade? 
• Vilket område är mest eftertraktat? 
• Är det speciellt lägenheter eller området som de bostadssökande är ute efter? 

 
 
Intervju med Marie-Louise Dangardt, Hofors kommunstyrelse 
Frågor: 

• Hur ser kommunen på "avflyttningen" av invånare?  
• Märker du av bostadsefterfrågan hur/var man vill helst bo? 
• Hur skall man göra för att få folk att flytta till Hofors/stanna kvar? 
• Har ni några andra kommuner som förebilder? 

 
 

 
 

2.1 Källkritik 
 
De dokument som jag har använt mig av är skrivna av sakkunniga inom områdena. Den litteratur som jag har 
använt mig av är skrivna av forskare inom ämnet och har blivit anlitade av både Hofors kommun och Gävle 
kommun. Sedan har jag fått tagit del av en undersökning som har utfärdats på uppdrag ifrån Hofors hus. Har 
även använt andra kommunala handlingar. Jag anser att dessa handlingar och rapporter är trovärdiga då de 
har utfärdats av de aktuella kommuner och är offentliga handlingar. 
 
I Marknadsundersökningen, som är ett dokument som jag har använt mig av, blev svarsfrekvensen låg. Endast 
37 % svarade och enkäten skickades ut till 3000 slumpmässiga personer. Intresset för att flytta till Hofors var 
inte stort endast 5 % av de 863 som svara kunde tänka sig att flytta till Hofors. Men man får ändå en bild av 
vad folk söker i ett boende, vilket medför att undersökningen är användbar.  
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3 Undersökning 
Undersökningen är uppdelad på tre huvudområden. Intervjuer, kommunala dokument och slutningen 
Hoforshus. 
 
4 Intervjuer 

4.1 Intervju med Marie-Louise Dangardt, Ordförande Hofors Kommunstyrelse 
 
Hur ser kommunen på "avflyttningen" av invånare?  
Under högkonjunkturen på 60-talet då Hofors befolkades av ca 16 500 invånare Det var då "Verket" (Ovako 
Steel) blomstrade och många sökte sig till Kommunen tack vare arbetstillfällen. Varje år flyttar mellan 350-400 
nya invånare till Hofors och i år (2012) ser prognosen lovande ut och inflyttningsantalet är större detta år än 
föregående. För tillfället finns ca 9700 invånare i Hofors Kommun vilket är färre än vad det var för ca 40-50 år 
sedan. Minskningen av invånare har framför allt berott på födda/döda mer än antalet som flyttar från 
kommunen. Den största andelen som flyttar är ungdomar, ca 65 %, och de har sina naturliga orsaker som att 
börja studera, jobba och så vidare. 
 
Märker du av bostadsefterfrågan hur/var man vill helst bo? 
En efterfrågan som finns på boende är äldrebostäder med markkontakt i centrum. De äldre vill gärna bo 
centralt för att få nära till affärer och annat när de inte längre kan sköta sina hus något mer eller får en 
förändrad livssituation. Lägenheterna i centrum är för övrigt väldigt eftertraktade för de flesta lägenheter har 
egna uteplatser. 
 
Hur skall man göra för att få folk att flytta till Hofors/stanna kvar? 
Kommunen prioriterar den befintliga befolkningen, de befintliga "ambassadörerna". Kommunen vill att 
invånarna ska trivas och må så bra som möjligt vilket gör att de väljer att bo kvar. Om de trivs kan de berätta 
för kompisar och bekanta att Hofors är bra att bo på vilket medför får man "ringar på vattnet". Ett projekt som 
Hofors deltog i för ett par år sedan var "Hollandsprojektet", projektet gick ut på att kommunen betalade en 
liten grund summa. Sedan åkte ett antal personer från länet ner till Holland och sonderade deras behov, de 
flesta Holländare var intresserade utav gamla skolor på landet som de kunde ha lite djur på och det var ofta 
entreprenörer av olika slag. Kommunen hade för tillfället inget som passade deras behov för tillfället så Hofors 
fick tyvärr inga familjer ifrån Holland som flyttade hit. Men en del andra kommuner som också deltog i 
projektet fick några familjer som flyttade till dem. Hofors kommun har ett par familjer ifrån Holland som har 
flyttat hit av andra orsaker. Hofors Kommun var på en bostadsmässa i Stockholm och presenterade Hofors, 
många stockholmare har stuga här i området, och Hofors Kommun försöker underlätta för dessa om de vill 
utnyttja stugorna som permanentboende vilket gör att de blir bofasta och räknas som invånare i kommunen. 
Att ha familjer på landsbygden och ytterområden i kommunen bidrar dock till fler skolskjutsar men 
kommunen ser kostnaderna för skjutsarna som obetydlig i sammanhanget. E16 projektet är i full gång och det 
kommer förhoppningsvis leda till att Hofors blir mer attraktivt, då detta projekt medför en upprustning utav 
genomfarten (riks 80) i Hofors. Ytterligare en faktor att få folk att trivas och förhoppningsvis få fler 
intresserade för Hofors är en Kommunikationsplan som har tagits fram utav Hofors Kommun och Entré 
Hofors, se Kommunikationsplanen sid 16.  
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Har ni några andra kommuner som förebilder? 
De kommuner som storleksmässigt liknar Hofors har helt andra lägen så det är svårt att jämföra med dem. De 
gör reklam för dess läge vid havet t.ex. Det som Hofors kan ta efter (och gör) är att även göra reklam för 
kommunens läge det vill säga mitt emellan Gävle och Borlänge och närheten till Stockholm. 
 
 

4.2 Intervju med Kerstin Holmqvist, Bostadsförmedlingen Hoforshus AB 
Vilka lägenheter är mest eftertraktade? 
Det är centrumlägenheterna som är mest eftertraktade och med centrum menas områdena: Synargatan, 
Storgatan, Östra- och Västra Parkgatan, Bryggargatan, Centralgatan, Bergsgatan och Skolgatan. Även 4:orna är 
mycket eftertraktade. I dagsläget finns inga lediga 4:or. De flesta vill bo i centrum gärna med egen uteplats i 
alla fall möjlighet till markkontakt. 
 
Vilket område är mest eftertraktat? 
Centrum är det område som är populärast just nu, det brukar variera lite över åren. Även Robertsholm är 
populärt men där finns inte så många lägenheter.  
 
Är det speciellt lägenheter eller området som de bostadssökande är ute efter? 
Just nu är det området som de flesta går efter för där finns de mest eftertraktade lägenheterna idag. 
Bostadssökande vill just nu ha centrala lägenheter med uteplatser. Människor är ute efter fina områden som 
är trivsamma med bra belysning och som man känner sig säker i. I en tidigare undersökning som har gjorts på 
uppdrag av Hoforshus fick de svaret att de flesta känner sig säkra i sina lägenheter och områden. 
 
Något som gör Hofors lite unikt är att kommunen ger ungdomsrabatt på hyror och har bara en månads 
uppsägningstid, jämfört med 3 månader, om man är under 26 år på 1:or och 2:or.  Rabatten baseras på hur 
gammal man är till exempel är man 23 år har man 15 % i rabatt, rabatten sjunker med åldern. 
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5 Kommunala dokument 

5.1 Vad säger översiktsplanen 
Kommunens vision som den uttrycks i kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut i januari-februari 
2005 anger ambitionen och riktning. Hofors skall vara "vänligast i Sverige för boende, näringsliv och fritid." 
Fokusområdena är boende, kommunikationer och företagande. 
 
Centrumgruppens arbete för ett levande butikscentrum kommer att innebära ett lyft för den lokala handeln. 
Turisttrafiken till Dalafjällen via motorvägen Uppsala-Stockholm ger kommersiella möjligheter för våra 
handlare. Identiteten skall förstärkas, det skall märkas för genomfartbilisten att hon passerar ett dynamiskt 
samhälle. Som i alla samhällen är möjligheterna till fortsatta studier viktiga för individen, men också för det 
lokala näringslivet. Ökade, bekväma pendlingsmöjligheter till våra närmaste högskoleorter står högt på listan. 
 
Parkeringsplatser i anknytning till hållplatser men även parkeringar som underlättar vid samåkning.  
 
Riktlinjer och strategier 
• Med bra kommunikationer med omvärden blir Hofors till en viktig nod i regionen. Det bidrar till att 
arbetsmarknaden växer och fler får tillgång till utbildning. Samtidigt får besökare och de som väljer att bosätta 
sig i kommunen lättare att hitta hit. 
• Bra kommunikationer är även gynnsamt för företagandet då företagen kräver effektivare 
varutransporter, kundmöten med mera. 
• Kommunikationerna och infrastrukturen ska utformas på ett säkert och tryggt sätt samt vara anpassat 
för samtliga brukare. 
 
Nollvisionen skall vara det långsiktiga målet och därför ska det kommunala och regionala vägnätet planeras så 
att olyckor undviks och bli så trafiksäkert som möjligt. Därför ska de stora huvudvägarna R80 och 68:an 
genomgå förändringar. 
 
• Riksväg 80, den mest trafikerade vägen i länet med mycket tungtrafik och pendlare. Går rakt igenom 
Hofors där en låg standard hålls och dålig framkomlighet påverkar miljön negativt. En utredning har gjorts 
mellan kommunen, trafikverket och banverket. Projekt pågår att göra R80 till en del av E16. Ett 
gestaltningsprogram har tagits fram. 
• Väg 68, hårt trafikerad och delvis utav tungtrafik. Ombyggnad påbörjad och ska tas i bruk 2010. 
Boendemiljön längs vägen ska förbättras då den upplevs som en barriär längs byarna den går igenom. Är 
klassad som ett regionalt stråk och därmed viktig att göras om. Viktig förbindelse mellan Norrland och 
Värmland-/bergslagsregionerna och Västsverige. 
 
Genom att förbättra kollektivtrafiken i hela regionen så skulle Hofors gynnas. I dag är länsgränsen ett hinder 
och kommunikationerna till Falun och Borlänge är dåliga då bussförbindelserna är få och att järnvägsstationen 
ligger utanför centrum bidrar till att den blir dåligt utnyttjad. 
 
Man har planer på att dra om bergsslagsbanan så att den kommer närmare centrum. Och man har en strävan 
att anpassa lokaltrafiken efter de tider då människor reser, målet är att de flesta ska åka kollektivt istället för 
att ta bilen. Lokal bussarna ska även underlätta för de regionalt resande då de ska anknyta till de bussar och 
tåg. Även ett pilotprogram för spårtaxi utvecklas som ska kunna ersätta nuvarande lokaltrafik och underlätta 
för regionaltrafiken. 
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Hofors vill satsa på ett utveckla gång- och cykelbanorna inom kommunen för att bli mer miljövänlig, 
trafikvänlig men också för hälsansskull. 
 
Genom att förbättra kollektivtrafiken så underlättar de för näringslivet då många pendlar till eller från 
kommunen. När man läser Hofors översiktsplan så nämns nästan näringslivet i varenda punkt, just för att det 
är dåligt med jobb i Hofors och Hofors är väldigt beroende utav Ovako som är den största arbetsgivaren på 
orten. Man vill att nya företag ska etablera sig och underlätta och förbättra för de befintliga. Något som 
kommunen trycker på är att det är nära till de större städerna, under 2 timmar. Man vill ha fler arbetstillfällen 
för att kunna få hit fler boende. Man försöker gå ut med en "slogan" att handla lokalt och gynna de 
kommunala företagen. Genom centrumsgruppens arbete med att förnya centrum ska ge ett levande 
butikscentrum. 
 
Deras vision är att vara vänligast i Sverige för näringslivet. Det innebär att med översiktsplanens hjälp kunna 
erbjuda nya och etablerade företag en god markreserv och snabba besked. God planering leder till en smidig 
behandling i kontakterna mellan kommunen och näringsliv. 
 
Genom att ta fram områden för exploatering är kommunen förberedd för en framtida bostadsbebyggelse. 
Bebyggelsen i Hofors tätort skall utformas med den lokala byggnadstraditionens småskalighet, inga större 
byggnadskomplex högre än tre våningar, och sekelskiftes trädgårdsstad som förebild. Ortens grön- och vatten 
struktur skall tas tillvara. 
 
Det byggs inte så mycket nytt, de flerbostads hus som byggs har varit så kallade 55+ lägenheter ett i Hofors 
och ett i Torsåker. De byggs lite villor men inte i någon större skala. Det har släppts lite sjötomter runt sjön 
hammardammen (definieras inte som en badsjö), där det byggts några men inte i den utsträcknings som man 
hoppats på. Det är framför allt sjötomter som folk vill bygga på men då kanske vid de större sjöarna som 
Edsken och Malmjärn men där är detaljplanerna väldigt åtdragna. I dagsläget finns det inga tillgängliga tomter  
på dessa platser heller. En anledning varför det inte byggs många nya villor kan vara att eftersom att 
bostadspriserna är låga i Hofors så det är inte lönsamt med nybyggnad, framför allt inte vid försäljning. 
 
Som tidigare nämnt i boende frågan så vill kommunen ta vara på grön- och vatten områden. Hofors ligger 
väldigt nära naturen med flera små sjöar omkring. En del idrottsanläggningar har fått en renovering men det 
är flera som är behov utav det. I kommunen finns det många sporter att utöva, så som Hockey, fotboll, skidor 
både längd och utför, ridning, vattenskidor, kanot, brukshundsklubben, skytte, bowling, simning, Aero step, 
gym, dans, pingis, innebandy och så vidare. Det har varit flertaler större sport arrangemang i kommunen 
exempelvis kanot SM i sommaren 2011, SM i Fälttävlan för några år sen och flera större crosstävlingar. Vill 
man bara att ta promenader i skogen eller fiska så finns det gott om möjligheter till det då det finns flera fina 
promenadleder och sjöar. 
 
Hofors översiktsplan är från 2008, och den tar upp nästan allting inom kommunen. Mycket utav det som står i 
översiktsplanen är igång idag eller har gjorts. 
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5.2 Kommunikationsplan 
En kommunikationsplan utförd av Hofors kommun är ett hjälpmedel för att rätt information kommer ut till 
rätt personer och i rätt tid. Den hjälper verksamheten, detta fall Hofors Kommun, att nå dess mål. Genom att 
använda information och kommunikation kan verksamheten nå detta mål. Kommunikationsplanens viktigaste 
mål är att vända den trend som har uppstått i Hofors Kommun att befolkningen minskar, befolkningen har 
minskat med 38 % mellan 1968 och 2008 enligt Statistiska centralbyrån. Jag kommer att nämna de åtgärder 
som kommunikationsplanen tar upp angående befolkningsminskningen och vill man läsa vad 
kommunikationsplanen mer tar upp så finns den med som bilaga B. 
 
Planen tar upp kommunens styrkor och svagheter det viktigt för att kunna ringa in de problemen.  
Kommunens styrkor:   

• Bo billigt och leva rikt 
• Björkhagsskolan 
• Tätort och landsbygd 
• Energi- och miljökunnande 
• Världens renaste kullagerstål 
• Centrum i en region med 130 000 arbetstillfällen 
• Närhet till högskolor 

 
Kommunens svagheter: 

• Bristande entreprenörsanda 
• Attityder/känt för fel saker 
• Låg andel högskoleutbildade 
• Ensidig arbetsmarknad 
• Outvecklade besöksmål 
• Låga födelsetal 

 
Syfte och mål är att förändra den bild som finns på Hofors. Kommunen tillsammans med kommuninvånarna 
ska kunna ändra den synen och istället visa fördelarna med att bo i Hofors kommun. 
 
Kommunen vill att kommuninvånarna ska känna sig stolta över att bo i Hofors, att de ska trivas. Genom att 
invånarna trivs kommer de även att tala bra om kommunen, vilket gör att ett gott rykte sprids om kommunen 
från de som faktiskt bor där. Man vill särskilt inrikta sig på barn och ungdomar, att de ska vara aktiva i 
samhällsutvecklingen. Barn och ungdomars tankar är lika mycket värda som vuxnas. 
 
Man vill även nå de som flyttat ut ur kommunen, de som är bosatta i närkommunen och de som har 
sommarstugor runt omkring. Alltså de som har en koppling till kommunen på ett eller annat sätt. 
 
Sedan riktar kommunen in sig på de nyinflyttade, de som nyligen flyttat till Hofors. Där säger planen att man 
ska vara försiktig och inte ta dem för givet. De har gjort ett val att flytta till Hofors och kommunen ska få dem 
att trivas så att de inte ångrar sitt beslut. 
 
Kommunen ska även främja ett starkt företagsklimat, företagen ska vilja stanna och utvecklas i Hofors. Är det 
något som kan locka till sig nya invånare är det företagen med arbetstillfällen. Om de lokala företagen mår bra 
kan det medföra att företag utifrån väljer att etablera sig i Hofors Kommun.  
 
Alla dessa grupper ska trivas och må bra i kommunen för de kan förmedla budskapet om Hofors kommun, att 
det är ett bra ställe att bo på. Invånarna ska känna att de bor i en kommun att vara stolt över, en kommun 
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som har mycket historia. Kommunen ska visa att de är beredda på att ta emot fler invånare och företag som 
vill etablera sig i samhället. ”Hofors har en stark dåtid, en aktiv nutid och en hoppfull framtid”. (Plan för Hofors 
kommuns externa kommunikation 2010-2014, sida 5.) 
 

”Den gemensamma visionen ”Hofors kommun vänligast i Sverige, för boende, näringsliv och fritid” ska behandlas 
som något som vi som bor, lever och/eller verkar i Hofors kommun strävar efter att leva upp till. Att vara 
”Vänligast i Sverige” är med andra ord inte något som kommunens tjänstemän etiketterat sig själva med- det är 
ett uttryck för hur Hofors kommun (med befolkning) uppfattas och i fortsättningen vill uppfattas av omvärlden. I 
all extern kommunikation där Hofors kommun är avsändare ska vänlighet, tillsammans med de olika 
målgruppernas värdeord, genomsyra budskapet.”(Plan för Hofors kommuns externa kommunikation 2010-
2014, sida 6.) 

 

5.2.1 Åtgärder enligt kommunikationsplanen 
I mina trakter 
Är ett nyhetsblad som ska komma ut fyra gånger om året och ska delas ut till kommun invånarna. I 
nyhetsbladet ska det skrivas om Hofors positiva sidor som ofta kan glömmas bort, Hoforsborna ska vara 
delaktiga och innehållet ska ta upp saker som kanske inte alltid är känt för allmänheten. Invånarna ska vara 
positiva och stolta över sin hemkommun, det finns en del inrotade åsikter angående Hofors kommun och 
målet med detta nyhetsblad är att förändra de negativa attityderna. 
 
Hofors syns och hörs 
Det ska genomföras en omvärldsbevakning i olika medier där det kan förekomma negativa budskap om 
Hofors.  Syftet med bevakningen är att kunna identifiera det som sägs och skrivs om kommunen för att kunna 
ge svar på tal, kommentera det som skrivs och kunna klargöra om eventuella missförstånd uppstår. Vänlig, 
öppen och ödmjuk är de riktlinjer som kommunen skall använda när de besvarar dessa frågor och skrivelser. 
Genom att kunna vara snabba med att svara så hoppas kommunen att det ska medföra en viss reklam för 
Hofors, om man kan använda medierna rätt. Det bevakningsverktyget som ska användas är aitellu.se som 
söker efter det nyckelord man väljer, i det här fallet Hofors, i olika sociala medier. 
 
 
Vi saknar dig 
Är ett utskick som ska skickas ut till de som har flyttat ifrån Hofors i åldrarna 24 till 34 år, i det står det lite vad 
som händer i Hofors och vad som är på gång men också att man saknar de som flyttat ifrån kommunen. Man 
ber dem även fylla i en enkät på internet där frågorna kan vara varför de flyttade och om man skulle kunna 
tänka sig att flytta tillbaka m.m. Tanken med brevet är att de ska komma ihåg Hofors och se att det är mycket 
bra saker som händer här just nu och enkäten ska ge underlag för att veta varför de flyttat och vad som gör 
att de kan/ inte kan tänka sig att flytta tillbaka. 
 
Hej hemvändare 
Det finns så kallade ”hemvändar helger” i Hofors, och de menas med att många som flyttat ut ur kommunen 
kommer tillbaka för att delta i dessa helger och aktiviteter. Några exempel är ”Orken handbollen”, 
”Bessemerfesten” och ”Juldagsdisco”.  Och vid dessa tillfällen ska kommunen finnas med och informera vad 
som händer i Hofors just nu, vad som är på gång och ge ut give-aways. Målet är att få de att flytta tillbaka och 
vara stolta över kommunen som de kommer ifrån, att det inte är något misslyckande att flytta tillbaka. 
 
Allt börjar i Hofors 
Hofors kommun ska få förbipasserande till större arrangemang i när kommunerna att stanna till i Hofors, som 
en första anhalt. Och på så sätt ska de få upp ögonen för kommunen. Vad som krävs är beroende av vad det 
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är för arrangemans som anordnas som till exempel när Vasaloppet gick av stapeln så serverade Hofors 
kommun blåbärssoppa, ”första blåbärsstoppet”. När Borlänge arrangerar Peace & Love är det många som 
passerar Hofors för att ta sig dit och det är ett ypperligt tillfälle för att kunna visa upp sig eftersom att det är 
ca 30 000 besökare under Peace & Love-veckan. Kulturskolan skulle förslagsvis kunna ha en egen liten scen i 
Hagaparken där man kan stanna för en fika och samtidigt lyssna på live musik. 
 
Nyinflyttade får välkomstpaket 
Information, ”giveaway”, rabatter och gratis erbjudanden ska skickas ut till nyinflyttade hushåll i kommunen 
som ett välkomstpaket. Tanken är att de nyinflyttade ska få en positiv bild av Hofors men samtidigt få chansen 
att prova olika aktiviteter. 
 
Välkomstaktivitet för nyinflyttade 
Det kommer att anordnas en välkomstaktivitet varje år för alla nyinflyttade under det senaste året där de får 
möjlighet att se och uppleva kommunen. Först ska de hälsas välkomna och sedan utförs aktiviteten och dagen 
avslutas med en middag och mingel. 
 
Underlätta för arbetsinflyttning och tandemrekrytering 
Man skall underlätta och hjälpa arbetsgivare som står inför en rekrytering av en person ifrån en annan 
kommun, och tanken är att den nyanställda ska även välja Hofors som bostadsort. Det kanske är så att det 
finns en partner som också behöver ett jobb och då ska man få hjälp men att hitta ett arbete. 
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5.3 Marknadsundersökning, Hoforshus 
En marknadsundersökning har gjorts 2009 av Börje Wikner, AB Wikner&Co QM, för att ta reda på hur många 
från grannkommunerna som kan tänka sig att flytta till Hofors, kommunen ville veta vad som eftertraktas i ett 
boende. Hela undersökningen kan ses i bilaga A och jag kommer att ta upp det som jag tycker är relevant för 
min undersökning. 
 
Ett av resultaten som fram kom genom marknadsundersökningen var att det är bättre att vända sig till den 
egna bostadsmarknaden då människor ofta har starka band till sin bostadsort så som arbete, skola, uppväxt 
och sociala band. En flytt till en annan ort medför att man ska offra mycket och det krävs ganska starka 
orsaker till att man flyttar. Undersökningen kom fram till att det är bättre att höra med kommuner som ligger 
utanför pendlingsavstånd, då det ofta är svårare att få människor att flytta till orten eftersom att de väljer i 
flesta fall att bo kvar i sin egen kommun så länge de kan. 
 
Av de som svarat på enkäten vill de flesta bo i en vanlig bostad (64 %), se marknadsundersökning bilaga A, och 
bo i en fristående villa (68 %) endast 18 % kunde tänka sig att bo i ett flerfamiljshus. 64 % kan tänka sig att bo i 
villa eller radhus och endast 15 % vill bo i en hyresrätt. När det gäller storlek på boendet vill de flesta ha tre 
rum och kök (46 %) eller större (38 %). Majoriteten ville bo i ytterområdena (37 %) och vad gäller priset, är de 
flesta beredda på att betala mellan 4000-5000 kr i hyra. Men de kan tänka sig betala mer för en bättre 
standard (57 %) jämfört med låg boendekostnad (30 %). 
 
Vad vill man ha (betyg skala 1-5 medelvärde) 

• 4,5 Egen uteplats 
• 4,3 Vacker utsikt 
• 4,3 Bredbandsuppkoppling 
• 4,2 Bra förvaring/garderob 
• 4,2 Högstandard i badrum 
• 4,2 Egen tvättmaskin 
• 4,2 Besöksparkering 
• 4,1 Egen balkong 
• 4,1 Eget förråd nära bostaden 
• 4,0 Bra belysning i området 
• 4,0 Egen diskmaskin 
• 4,0 Naturnära läge 
• 4,0 Garage till bilen 
• 3,9 P-plats till bilen 
• 3,9 Bilen ska stå vid bostaden 
• 3,8 Bra golvmaterial 
• 3,8 Säkerhetsdörr 
• 3,8 Bra återvinning 
• 3,7 Säkra förråd cykel/barnvagn 
• 3,7 Vackra planteringar 
• 3,7 Öppen planlösning 
• 3,5 Plats för mer än en egen bil  
• 3,4 Vacker entré 
• 3,3 Gemensamma sittplatser utomhus 
• 3,3 Carport till bilen 
• 3,2 Gästtoalett 
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• 3,2 Övernattningsrum 
• 3,1 Låg hyra bättre än hög standard 
• 3,1 Välrustade lekplatser 
• 2,9 Handikappvänligt 
• 2,8 Gemensam tvättstuga 
• 2,7 Hiss 
• 2,5 Porttelefon 
• 2,1 Gemensam hobbylokal 
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6 Hoforshus AB 
Hoforshus är ett allmännyttigt bostadsföretag och bildades 19615, företaget ägs av Hofors kommun. De äger 
cirka 1200 hyreslägenheter men utöver bostäder så äger de och förvaltar även skolor, daghem och 
servisboenden med mera. Cirka 3000 av kommunens invånare bor i Hoforshus lägenheter.6 

6.1 Områden och lägenheter 
Det finns 9 olika områden där Hoforshus har sina lägenheter. För områdenas läge se områdeskarta nedan.

 
                                                 
5 http://bohos.hoforshus.se/incitxpandWeb02297_1/Internet/Wa/AboutUsCompanyFacts.aspx  
6 http://hoforshus.se/  

Robertsholm 

Göklund 

Rönningen 

Värna 

Centrum 
Höghusen 

Västerhöjden 

Skatan 

Torsåker 

R80/E16 

http://bohos.hoforshus.se/incitxpandWeb02297_1/Internet/Wa/AboutUsCompanyFacts.aspx
http://hoforshus.se/
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Centrum 
Här är det nära till det mesta, 5-10 minuters promenad till centrum. I centrumområdet finns 63 stycken 
lägenheter i skiftande storlek och karaktär. Till området hör Synargatan, Storgatan, Östra- och Västra 
Parkgatan, Bryggargatan, Centralgatan, Bergsgatan och Skolgatan. 
 
Göklund 
Ligger ca 0,5 km ifrån centrum. I Göklundsområdet finns hiss i husen. Det är nära till grönområden, skogen 
med motionsspår, idrottsanläggning med simhall. Petreskolan ligger i anknytning till området där det också 
finns mellan och högstadiet. Inom området finns en del bostadsrätter. Hyresgästföreningen disponerar 
kvarterslokaler som hyresvärdarna har tillgång till. 363 lägenheter finns i området från 1 rum med kokvrå till 
fyror. Området är ombyggt på 90-talet. Till Göklund hör Göklundsvägen, Ängkärrsgatan och Jägargatan. 
 
Höghusen 
Beläget i centrala Hofors men räknas till ett eget område som består av höghus varav ett hus är äldreboende. 
Området består utav 266 lägenheter varav 66 stycken är servicelägenheter. De flesta husen har hiss och 
huvudbyggnaden är byggd på 70-talet. Lägenhetsstorlekar varierar mellan ett rum med kokvrå till fyror och 
det finns kvarterslokaler för hyresgästerna att disponera. Till Höghusen hör Hantverkargatan. 
 
Robertsholm 
Området ligger ca 6 km norr om centrum, nära till järnvägsstationen, skog och vatten med allmän badplats. 
Det finns två stycken flerfamiljs hus med 8 lägenheter om 2 till 3 rum och kök. Hög standard med egen 
tvättmaskin och torktumlare i lägenheterna och de är byggda på 90-talet och väldigt populära. För övrigt 
består Robertsholmområdet utav villor och några insatslägenheter. Till Robertsholm hör Tolvsjögatan och 
Faktorsgatan. 
 
Rönningen 
Rönningen ligger ca 0,5 km söder om centrumlägenheterna har bra standard och husen har hiss. Området 
ligger nära skogen och tillgång till grönområden. Nära till Lillåskolan som har dagis, låg och mellan stadium. 
Även här finns kvarterslokaler som kan disponeras samt en bastu. Inom området finns bostadsrätter. Ombyggt 
på 90-talet och består av 86 lägenheter mellan ett till tre rum och kök. Till Rönningen hör Rönningsgatan och 
Genstigen. 
 
Skatan 
Hör till Göklundsområdet. 
 
Torsåker 
Ca 12 km ifrån Hofors centrum ligger Torsåker. Där bor ca 800 invånare. Här är hyrorna lite lägre och 
lägenheterna är av medelstandard. I Torsåker finns affärer, förskola och grundskola. Torsåker är mer 
landsbygdsområde med närhet till naturen. Här finns 123 stycken lägenheter varav 40 är servicelägenheter 
(äldreboende), i storlek ett rum med kokvrå till treor. Viss ombyggnad 2001 har förekommit. Till Torsåker hör 
Smedjevägen, Källarvägen och Spelmansvägen. 
 
Värna 
Är beläget ca 1 km ifrån centrum med ”det gamla bruket” som omgivning. I närheten så finns Hofors Herrgård 
och Ovako. Alldeles intill bostäderna så finns en skola, Värnaskolan. Även den gamla kyrkskolan ligger i 
området. Här finns det 8 lägenheter i två hus som består utav fyra lägenheter var om två våningar som från 
början var gamla lärarbostäder. 
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Västerhöjden 
Ligger ostört ca 0,6 km ifrån centrum med skogen runt knuten. Området byggdes på 60-talet. Förutom Hofors 
Hus lägenheter finns här ett villaområde. I området finns dagis, förskola och äldreboende, och gångavstånd till 
Petreskolan, simhall och idrottsanläggning. Här finns kvarterslokaler att disponera. Området består utav 123 
st lägenheter varav 7 st är turistlägenheter, ett till fyra rum och kök. Till Västerhöjden hör Västerleden, 
Granvägen, Perfallsvägen. 
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Lägenheter 1 RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK 5 RoK Totalt Område 
Genstigen 2 A- Lillåskolan   1   1  
Rönningsgatan 27 3 10 6   19 Rönningen 
Rönningsgatan 29  13 6   19 Rönningen 
Rönningsgatan 22, 23 3 19 7  1 30 Rönningen 
Göklundsvägen 1-9 32 59 12 4  108 Göklund 
Göklundsvägen 11-19 41 71 13   125 Göklund 
Ängkärrsgatan 22-32, Jägargatan 1,3,5 8 110 8   126 Göklund 
Västerleden 4 3 6    9 Västerhölden 
Granvägen 2   14  2 16 Västerhöjden 
Västerleden 3 9 18    27 Västerhöjden 
Västerleden 5   18   18 Västerhöjden 
Granvägen 12 5 10 8   23 Västerhöjden 
Perfallsvägen 12       Västerhöjden 
Perfallsvägen 14       Västerhöjden 
Synargatan 2-8 27 36    63 Centrum 
Storgatan 16,18 6 6 24 6  42 Centrum 
Östra parkgatan 5-13  16  2  18 Centrum 
Västra Parkgatan 6-14     10 10 Centrum 
Bryggargatan 2  2 2   4 Centrum 
Bryggargatan 4    2  2 Centrum 
Hunden 2    10  10 Centrum 
Hunden 2  10 10   20 Centrum 
Centralgatan 13  3  4  7 Centrum 
Hantverkargatan 11       Centrum 
Centralgatan 5 5  12 4  18 Centrum 
Storgatan 34 10     10 Centrum 
Bergsgatan 1-7  8 4   12 Centrum 
Bergsgatan 10-14    6  6 Centrum 
Bergsgatan 6-8    4  4 Centrum 
Bergsgatan 2-4    4  4 Centrum 
Skolgatan 2-4  4 4   8 Centrum 
Skolgatan 6    2  2 Centrum 
Skolgatan 8    2  2 Centrum 
Skolgatan 3, Östra Parkgatan 19  4 4   8 Centrum 
Hantverkargatan 26-32 15 53 65 3  136 Hantverkan 
Hantverkargatan 34-38 17 46 35 5  103 Hantverkan 
Tolvsjögatan 5, Faktorsgatan 4  4 4   8 Robertsholm 
Bergsgatan 13 3 2 3 3  11 Centrum 
Värnavägen 1 (3)  4    4 Värna 
Värnavägen 7 (5)  1 2 1  4 Värna 
Smedjevägen 13     13 Torsåker 
Källarvägen 2 4  6   10 Torsåker 
Spelmansvägen 1,3,5  3 9   12 Torsåker 
Spelmansvägen 7,9,11 29 16    45 Torsåker 
Spelmansvägen 13,15  10 10   20 Torsåker 
Totalt 236 565 305 73 13 1192  
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7 Liknande studier 

7.1 En stadsdel byter skepnad – En utvärdering av förnyelsen på Öster i Gävle 
Skriven utav Eva Öresjö, Gunnar Blom, Malmö högskola, fastighetsvetenskap institutionen för Urbana studier, 
2011. Dessa forskare vart kontaktade för att göra en utvärdering av boendedemokratiprojektet som gjorts på 
Öster i Gävle. Som nämnt så tar jag ingen hänsyn på ekonomin därför tas inte vissa kapitel upp. Däremot 
kommer några citat ifrån dessa kapitel som kan vara av betydelse.  
”Den företags ekonomiska analysen visar att förnyelseinsatserna företagsekonomiskt kan motiveras”. (En 
stadsdel byter skepnad, sid 31). Man kan se på lång sikt att det ger en avkastning att rusta upp ett område 
men inte på kort sikt. Och genom att man avsätter resurser för drift och underhåll så bevarar man 
fastighetsvärdet och man stärker den sociala situationen i området. 
 

”Analysen i denna rapport visar att upprustningen av området Öster i Gävle är företagsekonomiskt motiverad 
bland annat beroende på att insatserna kan sägas ha bidragit till ökade intäkter för det kommunala 
bostadsföretaget vilket motiverar kostnaderna”. (En stadsdel byter skepnad, sid 41) 
 

 
Förnyelseprojektet på Öster 
Efter branden som härjade på Öster 1869 så byggdes stadsdelen upp med en modernare bebyggelse med 
bostäder, hantverkslokaler och fabriker. Sedan förföll området igen under 40- och 50-talet och stod då inför 
en sanering och omvandlades då till ett område med endast bostäder och utformades till ett miljonprogram 
område. Öster har befolkats av flera specifika yrkes grupper så som fiskare, sjömän, stuveriarbetare och 
järnvägsarbetare. I stadsdelen har även flera institutioner funnits som har präglat området och gett de 
smeknamn som ”skammens plats” och ”dödens väntrum”. De institutioner som har vart där är Stenhuset för 
ryska krigsfångar, hospital för ”dårar”, ett gubbhus för äldre män som behövde bostad och vård. Kurhuset var 
ett behandlingshem för könssjukdomar och i mitten av 1800-talet fanns ett epidemisjukhus där. Om man ser 
på Östers historia så har det varit en plats för den ”lägre klassens folk”, för de som inte hade det så bra ställt. 
 
 
Den stora trafikleden och järnvägen som går utanför Öster blir till en barriär och området avskärmas ifrån 
centrum. Vilket medför att det blir svår tillgängligt. Trots sitt centrala läge är det ett problematiskt område, 
735 lägenheter finns i området med mestadels ettor och tvåor. Problem med kriminalitet och dåligt rykte gör 
att det är hög vakansgrad och det är många lägenheter som är tomma. Området har varit i kris länge och var 
ofta omdiskuterad i pressen. 
 
Förnyelsen på Öster har varit ett sammarbete mellan bostadsföretaget Gavlegårdarna och Gävle kommun 
men man har även haft en dialog med de boende. Syftet med projektet var att förnya och förbättra för de 
boende i Öster utifrån syftet har följande mål varit aktuella i processen. 
 

• Delaktighet Att det är många som engagerar sig och tar ansvar för utvecklingen av sitt bostadsområde 
och minst 10% ska vara varaktigt engagerade av de boende. 

• Blandad befolkning Man vill att i området ska de vara mångfald som ger bättre kontakt och försåelse 
för andras levnadsvillkor. Den befintliga sammansättningen ska inte avvika från andra hyresområden i 
Gävle. 

• Attraktivt boende alternativ Öster ska uppfattas som intressant och attraktivt och ska ses som ett bra 
boende alternativ både av de boende och av andra. Åtgärderna ska leda till högre uthyrning och att 
hyresgästerna bor kvar längre. 
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• Trygghet och säkerhet Det ska vara tryggt och säkert att bo i orådet efter att förnyelsen är gjord. Man 
ska arbeta tillsammans för att finna de tryggare skolvägar och ett program framarbetas hur tryggare 
och säkrare förbindelser med staden ska uppstå. Både nu och i framtiden. 

• Kommunikationer Kommunikationen med omgivningen ska förbättras och de ska vara trygga. 
• Kretsloppsanpassning Stadsdelen ska vara bättre kretsloppsanpassad än vad den är idag. 
• Fritidsaktiviteter Intresset för att deltaga i fritidsaktiviteter ska vara högt efter att förnyelsen är klar 

 
• Bodemokrati: Detta vill vi: Vill ha en boendedemokrati som är med i hela processen utav förnyelsen av 

Öster och vara öppna för samtal med hyresgästerna. Och skapa en modell som för kommande projekt 
där de boende kan vara med och medverka i. 

• Teknisk förnyelse: Detta vill vi En uppfräschning av förnyelsen av byggnaderna ska vara gjord 2005 
• Vill 50+ bo här? Detta vill vi Enligt en förfrågan som gjorts utav Gavlegårdarna finns intresse för 55+ 

boende. Då ska det skapas goda bostäder för äldre som kan medföra att man bor kvar längre i 
området. 

• Gårdsutveckling: Detta vill vi Man vill att de boende ska vara engagerade och ta ansvar för 
gårdsutrymmen och utemiljön och tillsammans förbättra den. Och under 2002 ska avhallshanteringen 
ses över. 

• Tryggare väg till centrum och skola: Detta vill vi Förbättra vägen till skolan så den blir säkrare och på 
längre sikt få en bättre infart till området. Man vill ha bättre, säkrare och tryggare förbindelser mellan 
Öster och centrum. 

• Tryggare hemma och ute: Detta vill vi Genom att förbättra ljussättningen i området ska det medföra 
att det blir en tryggare miljö i området, att förnyelsen leder till att de boende får bättre sociala 
kontakter som leder till ökad trygghet i området. 

• Alla träffas på Kanalen: Detta vill vi Odlingslotter ska planteras, och en ungdomsgård startas man vill 
att det ska finnas aktiviteter för både gamla och unga på Öster. 
 
”De första fem sex åren kändes som en enda lång uppförsbacke, men nu när man nått krönet får man som 
förvaltare sköda frukterna av allt slit. Hade man bara renoverat husen utan att ta tag i den sociala situationen i 
området hade det bara blivit en kortvarig förbättring” (En stadsdel byter skepnad, sid 14) 

 
För Gavlegårdarna var förnyelsen på Öster ett helt nytt sätt att tänka på, en läroprocess och nu när det är klart 
så säger de att de skulle kunna jobba på samma sätt igen, nu när de har facit i hand. Det går alltid att 
effektivisera processen då den inte alltid var optimal.  
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7.2 Bra läge men dåligt rykte - en jämförande historisk studie av tre stadsdelar i Borås, Eskilstuna 
och Gävle 
 
En avhandling skriven utav Mats Sundin, Uppsala Universitet Sociologiska institutionen & Institutet för 
bostads- och urbanforskning, 2007. Där han jämför tre centralt belägna stadsdelar som har likheter som att de 
alla växte fram under 1800-talet, revs och moderniserades och har dåligt rykte, kriminalitet och tomma 
lägenheter. 
 
Han börjar med att beskriva Östers stadsförnyelse där Östers problem har varit att det är ett centralt beläget 
område men med väldigt låg standard, något som är lite motsägelsefullt då de centrala stadsdelarna oftast 
brukar förknippas med hög status. Öster är omgivet utav flertalet barriärer som trafikleder, järnväg, magasin 
område och ett gammalt hamnområde vilket medför att stadsdelen blir svår åtkomlig. Det försiggår störningar 
i form utav skadegörelse, hög vakansgrad och efter nästan varje helg rapporteras det om glaskrossningar. Hög 
brottslighet och en omsättning på hyresgäster då många bodde där två-tre veckor sedan flyttar de och många 
invandrare är bosatta där närmare 35 %. Bostadsbolaget rår inte på de sociala problem som mynnar sig i 
området. Hyresgästföreningen beskriver Öster i Gävle som ett miljonprogramsområde med dåligt rykte. Öster 
är en liten stadsdel med gamla och stora problem, tomma lägenheter och störningar. Det är framför allt två 
störningar: kriminella och ungdomar, de yngre spelar hög musik och har sena fester. Även droger har 
förekommit i området. 
 
Det finner ett underhållsbehov och en social utmaning i området. I Matteusparken som ligger där vill man fixa 
till med lekplatser och grillplatser åt österborna. Att det inte finns hissar i trevåningshusen är ett problem som 
gör att man missar en viss typ av hyresgäster då både äldre och barnfamiljer ser det som negativt att det inte 
finns hiss. I förnyelse arbetet så ville man få österborna engagerade och vinna deras förtroende därför gick 
man ut med en ”idébollning” till hyresvärdarna, ”Hur skall vi göra för att få området attraktivt blev 
trygghetsfrågorna högt rankade” (Bra läge men dåligt rykte-en jämförande studie av tre stadsdelar i Borås, 
Eskilstuna och Gävle, sid 19). Sopor och avskildheten kom upp i diskussionerna och även biltrafiken som ses 
som ett orosmoment i området. Boulebanor ville man ha för mötesplatser var viktigt för de boende, så det 
tillkom sådana efter bara några veckor för att visa hyresgästerna att man gjorde något. Gavlegårdarna 
anordnade internationella fester där Gavlegårdarna stod för råvarorna, de boende lagade maten och 2004 
deltog 150 personer. Grannverksamheten i Öster anordnade nattvandringar nästan varje helg och 
rapporterade om skadegörelser och så vidare. Förnyelsen genomfördes tillsammans med de boende och olika 
föreningar, de var med ibland annat utformningen av portar och entréer. Det skulle byggas takvåningar som 
förväntades att bli symbolen för ett framgångsrikt stadsförnyande av Öster. Öster är en modell, ett 
referensobjekt och ett försöksområde för Gävle som de i framtiden ska kunna använda sig av på andra 
områden. 
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7.3 Lika men ändå olika - En jämförande studie av tre samrådsmöten om Hofors översiktsplan 
En rapport skriven utav Mats Sundin, Uppsala Universitet institutet för bostads- och urbanforskning, 2008. Där 
han studerar och är medverkande under Hofors kommuns förändringsarbete. Kommunen är i gång med att 
framställa en ny översiktsplan. Är man mer intresserad så hänvisar jag till denna rapport då jag kommer att ta 
upp de väsentliga för min rapport. 
 
Kommunen har skrivit på ett avtal att de skall föra ”Det goda samtalet” i arbetet och det är både en planering, 
ett processverktyg och en teori om att kunna hålla det ideala samtalet för att få så bra samtal och arbetsgång 
om ett hållbart samhälle. Det hölls möten både i Hofors och i Torsåker där allmänheten fick vara deltagande 
och man ville att de skulle ha inflytande över översiktsplanens planeringsprocess. Den gamla översiktsplanen 
var ifrån 1990 och dåvarande kommunarkitekt Leif Holmqvist uttalade sig att ”Det behövs en ny översiktsplan 
för Hofors kommun” (Lika men ändå olika-en jämförande studie av tre samrådsmöten om Hofors 
översiktsplan, sid. 14) För det har skett mycket ändringar sedan 1990 då den giltiga översiktsplanen 
upprättades och den behövde uppdateras en hel del. I april 2007 tillsattes en beredning för att upprätta en ny 
översiktsplan och dess mål var att det skulle vara en god miljö för invånarna, att Hofors skulle vara en attraktiv 
kommun för besökare och ge riktlinjer och strategier för boende, kommunikationer och företagare. 
 
En punkt som diskuterades var boendet, ett underskott på 10 personer per år fanns i kommunen och man 
förutspådde att trenden skulle fortsätta. Därför ville man fokusera på boendet och fritiden men även att 
trycka på om att ändra den bilden och utvecklingen som fanns i kommunen. Hofors kommun är en plats med 
ett rikt naturliv och fina miljöer med sjöar, kulturmiljö, idrotts- och motionsspår. En aktiv fritid är positivt för 
folkhälsan. 
 
Under mötet i Torsåker ställdes frågor till deltagarna: 

• Vad gör vi åt den minskade befolkningsutvecklingen? 
• Vad händer med sysselsättningen? 
• Hur går det med kommunen? 
• Hur skapar man en attraktiv kommun så att folk flyttar hit? 

 
Kommunen hade ett eget svar på frågan, nämligen att det skulle byggas hästgårdar i Torsåkers tätort. Man 
skulle inrikta sig på storstadsfolk och grannkommuner. Livsstilen med djur och natur och framförallt då 
hästhållning är något som är eftertraktat och Torsåker är en bra plats för det. Genom investeringar på djur och 
natur så föds många nya idéer som kommunen kan ta fördel av. Översiktsplanen har inte tagit hänsyn till 
Hofors Ridsällskaps, ridskolan i kommunen, utbräddning. Det är något som kommunen borde fundera på och 
även framtagandet av nya ridvägar. Ett förslag som finns är även att anlägga en träningsbana för travhästar i 
kommunen och då sa en mötes deltagande att ” i Norrland, där byggde man först en travbana och sedan ett 
villa område” (Lika men ändå olika-en jämförande studie av tre samrådsmöten om Hofors översiktsplan, sid 
15).  
 
Kommunen vill ha inflyttningar men inga nybyggen, de vill inte omvandla fritidshus till permanentbostäder för 
det medför fler omkostnader. Kommunen måste tala om att den finns så det kan krävas att det behövs byggas 
en del nya fritidshus med vattennära läge för de är de mest attraktiva. Att bygga fler äldreboenden i Torsåker 
är aktuellt för de gamla ”torsåkarna” vill bo kvar i Torsåker och inte behöva flytta till Hofors. 
 
En annan aktuell aspekt är järnvägsstationen som ligger på en oläglig och otillgängligplats ca 3 kilometer ifrån 
Hofors tätort. Även en ändring utav riksväg 80 aktuellt. För kommunikationen är lika viktig som vad boendet 
är så det har blivit en betydande del i arbetet med översiktsplanen. 
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Länsstyrelsen som de också deltog hade ett förslag om att göra Hofors till huvudstad i Gävle-Dala och samla 
tidningar i Hofors genom att bygga ett tryckeri, men de gäller att vara snabb för Storvik har både järnväg och 
riksväg. 
 
Turism är något som det ska satsas på och det medför att folk får upp ögonen för kommunen och man vill ha 
en positiv anda genom hela översiktsplanen. 
 
 
8 Likheter mellan Hofors och Öster i Gävle 
Man kan se en rad likheter mellan Hofors och Öster. Om man ser Gävle som ett län och Öster som en kommun 
i det länet med bra läge. Det är nära till de större kommunerna men kommunen har ett dåligt rykte och där 
kriminalitet, förstörelse och andra störningar finns. Där det finns goda förutsättningar för att det ska kunna bli 
ett bra attraktivt boende. Hofors kommun ligger i Gävleborgs län med ett bra geografiskt läge ”nära till allt” 
bra kommunikationer till Gävle men lite sämre till Falun då man lär passera länsgränsen. Stockholm är det inte 
långt till och med bra kommunikationer även dit. Just sitt geografiska läge är något som marknadsför 
kommunen. Det är billigt att bo i Hofors och det finns gott om fritidsaktiviteter som man kan sysselsätta sig 
med, i kommunen finns det många idrottsföreningar. Kommunen vill bli vänligast i Sverige för både boende 
och näringsliv och jobbar och strävar för att nå sitt mål. Nu satsas det en del i Hofors och enligt 
översiktsplanen är det mer förbättringar och ändringar på gång. 
 
Eftersom förnyelseprojektet på Öster hela tiden har involverat de boende för att på ett engagemang från dem 
så har man fått reda på vad det är som de boende egentligen vill ha i sitt område. De viktiga har varit att 
området ska få bättre kontakt med centrum. Trygghet och säkerhet var något som var återkommande i 
processen både i och utanför området. Man vill ha sociala kontakter och mångfald i området. 
 
I marknadsundersökningen som gjordes på uppdrag av Hoforshus för att få reda på vad man söker i sitt 
boende och i sitt område kom samma saker upp som på Öster. Man vill känna sig trygg och säker i området, 
att det ska vara fint och trivsamt i området är en efterfrågan. Att det finns en slags mötesplats för att kunna 
kommunicera med de andra boende i området och genom att man har en bra kontakt och ”ser efter 
varandra” så förstärks säkerheten ytterligare enligt Gehl.J i boken livet mellem husene.  
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9 Förslaget 
Först går jag igenom kortfattat hur problemen och efterfrågan ser ut inom varje del, som framkommit genom 
min undersökning och jag har även haft i tanke vad som har gjorts i Öster i Gävle. Och efter det kommer mitt 
förslag till ett attraktivare boende med en följande idé skiss. 

9.1 Förslag 
Vart 
I dagsläget är det lägenheterna i centrum som är de mest eftertraktade lägenheterna, och många utav 
lägenheterna i centrum har markkontakt det vill säga att hyresgästen har en uteplats. Däremot så saknas det 
hiss i centrumlägenheterna som också är en efterfrågan då de flesta äldre är intresserade av att bo i centrala 
Hofors. 
 
 
Storlek 
Det finns en efterfrågan om större lägenheter, det finns heller inga lediga fyror idag. Av de större 
lägenheterna så ligger majoriteten i centrumområdet. Det finns 63 lägenheter i centrum varav tio 5:or och 36 
4:or.  Enligt enkäten i marknadsundersökningen vill 46 % bo i tre rum och kök. 
 
 
Ute/Området 
De flesta vill bo i ett fint och trivsamt område där man kan känna sig säker. Man vill gärna ha markkontakt där 
det både finns plats för gemenskap och enskildhet. Och enligt översiktsplanen så ska sekelskiftsträdgård 
eftersträvas, också ska grön och vatten strukturen som finns i kommunen tas tillvara på. Vackra planteringar 
och vacker entré, området ska vara handikappvänligt. 
 
 
Vad för slags lägenhet 
Enligt enkäten som fylldes i vid marknadsundersökningen så vill man ha en lägenhet med öppen planlösning, 
bra golv material, hög standard i badrum med plats för egen tvättmaskin. Det ska finnas plats för egen 
diskmaskin och bra med förvaring. Gästtoalett och handikappvänligt. 
 
 
Bilar 
Önskemålen enligt enkäten var att det ska finnas garage, carport och parkeringsplatser. Att det ska finnas 
möjlighet att ha mer än en egen bil, besöksparkering och att bilplatserna ska finnas nära bostaden. 
 
 
Övrigt 
Det fanns en del önskemål som egna förråd nära bostaden och säkra cykel/barnvagns förråd. Säkerhetsdörrar 
och porttelefon. Gärna övernattningsrum och gemensam hobbylokal och tvättstuga. Bra återvinning var även 
en punkt. 
 
  



32 
 

Förslaget 
Efter mina undersökningar har jag kommit fram till det här förslaget. 
 
Förslaget är att man väljer att bebygga ett centralt område. Ställargatan som nyligen revs ligger centralt och är 
ett bra område se områdes plats se karta nedan. 

 
 
 

 
 
 

Ställargatan 

Ställargatan 
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Bilder på området Ställargatan 
 

 
En panorama bild för att få en uppfattning om området. 
 

 
Bild på uppfarten       Karta över området7 

                                                 
7 http://kartor.eniro.se/ 
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Närliggande bebyggelse 
 
 
 
Det kan i framtiden även vara behov av fler lägenheter i Robertsholm eftersom att det är ett populärt område 
men där finns det inte många hyreslägenheter. 
 
Att bygga tre-, två- och ett rum och kök i centrum eftersom att det flesta 4:or och 5:or ligger redan i centrum. 
Anpassa områdena så att alla får sin egen uteplats där man kan odla om man vill eller bara ha en skön plats 
för avkoppling. Men att det finns ett offentligt gemensamt utrymme där det kan finnas sittplatser, grillplats 
och någon form av lek för barnen men även en plats som inbjuder till spontana aktiviteter. Att det finns 
planteringar som hägg, syren och kaprifol i området kanske några fruktträd och bärbuskar gör att området 
känns inbjudande men på så vis eftersträvas även en sekelskiftesträdgård. Området ska vara utan så mycket 
nivåskillnader som möjligt och lättillgängligt även om man sitter i rullstol eller liknande för att vara 
handikappvänligt, gärna med asfalterade gångar. Markplattor vid uteplatserna för att även göra de 
handikappvänliga. Området ska vara bra planerad vad gäller belysning så att den blir både trivsam men att 
man också kan känna sig säker när det börjar mörkna. 
 
 
Det ska vara öppen planlösning som också är handikappvänlig eller att det finns möjlighet att omvandla 
lägenheterna till handikappvänliga utan förstora ändringar. Lägenheterna skall ligga i ett plan men byggnaden 
är på två våningar med hiss, för att kunna spara markyta till uteplatser och grönområde. Men inte överskrida 
översiktsplanen som sa att det maximalt fick byggas i tre våningar. Köken ska vara utrustade med diskmaskin 
eller ha plats för att lätt kunna installera en. Badrummen ska ha bra standard med både tvättmaskin och 
torktumlare. Treorna ska vara utrustade med två toaletter varav en kan fungera som gästtoalett.  
 
 
Inom området ska det vara fritt ifrån biltrafik med undantag för i och ur lastning och posten. Det ska finnas 
garage eller carport men även parkering med uttag för motorvärmare (stolpe). På så vis finns möjligheten för 
parkeringsplats för mer än en egen bil, men det är inget som det projekteras att varje hushåll har. Parkering 
och garage ska vara i anslutning till bostäderna. Ett antal besöksparkeringar ska finnas. 
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Att det ska finnas en ekonomibyggnad med förråd, cykel- och barnvagns förråd och en gemensam tvättstuga 
tänkt gör grovtvätt då det redan finns tvättmöjligheter i lägenheterna. Säkerhetsdörrar och porttelefon ska 
sättas in i entréerna.  
 
Idéskiss över området Ställargatan 
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9.2 Förbättringar 
Här nedan tas ett par idéer upp som kan medföra en förbättring på de befintliga hyreslägenheterna som kan 
medföra att de blir mer attraktiva. Med som bilaga C finns en checklista som kan användas till lägenheterna 
för att se vad som finns eller inte finns och men hjälp kunna göra en bedömning på hur pass attraktiv 
lägenheten är. 
 
Standard 
Standarden är något som är viktigt för de flesta enligt marknadsundersökningen och det är många som hellre 
vill ha högstandard än låg hyra. Standarden kan förbättras på många olika sätt och med olika kostnader som 
till exempel att det är hela och fräscha tapeter och ytskikt i lägenheten, men även att det underhålls både på 
utsidan och på insidan. För det är ögat som gör den första bedömningen. De flesta ser gärna att lägenheterna 
är utrustade med tvättmaskin och diskmaskin.  
 
Parkering 
De flesta hushåll har bil idag och ibland fler och det märktes i undersökningen att man vill ha bra parkeringar 
och förvaring åt sina bilar. Så att se till att det finns bra parkeringar med möjlighet till motorvärmare kan vara 
en idé men även att de till att det finns besöksparkeringar till varje område och så handikapp parkeringar kan 
öka områdets attraktivitet.  
 
Ute/området 
Att man trivs i området är viktigt, genom att underhålla som att klippa gräs, rensa rabatter och se till att 
belysning fungerar bidrar mycket. Att det finns gemensamma samlingsplatser var en punkt i 
marknadsundersökningen.  
 
Hiss 
Är något som många föredrar och om det finns hiss i huset eller inte kan vara en betydande del för vissa, 
framförallt för äldre och handikappade. Ett alternativ som finns är att installera en hiss som ligger utanför 
byggnaden, det är kostsamt men kan vara något att se över speciellt på lägenheter i centrum. 
 
Hemsida 
En annan betydande faktor är att det finns rätt och tillräcklig information på både Hofors kommuns hemsida 
och Hoforshus hemsida. Då det ofta i dagens fall är den första kontakten man får. 
 
Reklam 
Att göra reklam för Hoforshus kan vara en idé som kan få fler att få upp ögonen för lägenheterna. Vara aktiva i 
bostadsmässor, visa vad man kan erbjuda både för kommuninvånarna och grannkommunerna. Hemsidan som 
nämns ovan är också en typ av reklam. 
 
Student 
Idag så finns en ungdoms rabatt inom Hoforshus och det är bra. Man kan tänkas i framtiden att försöka få ett 
samarbete med Högskolan i Gävle med att ha studentboende i Hofors. Det är bra kommunikationer till och 
från Gävle och inom pendlingsavstånd. Tanken är att få studenter ifrån Hofors att stanna kvar i kommunen 
men även för studenter utifrån som ska studera vid Högskolan att bosätta sig i Hofors. Ett samarbete med 
Högskolan i Falun är även tänkbart men då kan det behövas bättre kommunikationer över länsgränsen än vad 
det är idag. 
 
 
 



37 
 

Äldre/Handikapp 
Att kunna tillgänglighets anpassa lägenheterna så att de äldre kan bo kvar längre eller om hyresgästen skulle 
få en förändrad livssituation kan det vara bra så att man kan bo kvar fast man kanske har fått ett handikapp till 
exempel.  
 
Spontan idrott 
Hofors kommun är en kommun där det finns många olika sporter att utöva, inom olika föreningar och 
idrottsklubbar. Det finns motionsspår runt om i skogarna. Men mycket idrott utövas utöver det. Att anlägga 
till exempel fotbollsmål, basketkorgar, vollybollplan och även en hundrastgård där man kan gå och träna eller 
bara ha kul och utöva den sport som man är intresserad utav, bidrar till att det utövas mer spontan idrott i 
kommunen. Och då bidrar det till en bättre folkhälsa. 
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10 Diskussion 
 
 
Det svåra med arbetet har vart att hitta fakta och källor då jag har en del egen vetskap om kommunen och om 
lägenheterna som jag har fått utav egna erfarenheter eftersom att jag har växt upp i kommunen och vet vad 
som försiggår och händer här. Utåt sätt är det mycket negativt prat om kommunen men om man pratar med 
kommuninvånarna så är det delade meningar finns både bra och dåliga saker. Att kommunen har en 
minskande befolkningsmängd beror på många olika faktorer och boende frågan en liten del utav det. En stor 
betydande faktor är arbetstillfällen, och om det försvinner jobbtillfällen så kommer även befolkningen att 
minska. Idag är det Ovako och kommunen som är de stora arbetsgivarna, men de minskar och drar ner på 
folk. Ska man se till invånarantalet är det inte bra när arbetstillfällena minskar.  
 
Jag tror att det skulle behövas en kombination utav allting för att få Hofors ”på fötter igen” men boendefrågan 
är en bidragande del till att folk ska trivas man vill ha ett attraktivt boende och kan Hofors konkurera med bra 
och attraktiva boenden kanske en del väljer att bosätta sig i kommunen trots att de arbetar på annan ort. Men 
som marknadsundersökningen visade är att man ofta har någon anknytning till orten som gör att man väljer 
att bosätta sig där, så det kan vara svårt att få personer utan anknytning att flytta hit.  
 
En sak som är intressant är att det är mycket som är på gång och mycket som kommunen vill göra. Det ser 
man om man kollar på den nya översiktsplanen. Mycket utav de som tas upp i Hofors kommuns översiktsplan 
är även gjort eller pågår. Det som har gjorts är att gång och cykelstråken har förbättrats utanför samhället, ett 
nytt upp till järnvägsstationen som ligger ca 5km utanför centrum. Och ett halvvägs mot Torsåker. Torsåker 
ligger ca 1-1,5 mil ifrån centrum och det borde väl byggas ut ända till Torsåker enligt min mening. Ett gång- 
och cykelstråk som många saknar är ett till Barkhyttan som ligger mot Storvik efter R80, men eftersom att det 
finns planer på att dra om den vägen så är det nog därför inget har byggts. 
 
Centrum har fått sig en uppfräschning och är väl det största som är igång idag, etapp 1 och 2 är gjorda, etapp 
3 skulle vara påbörjad men eftersom att det har blivit en diskussion kring detta så ligger den på is. Anledning 
är att Hofors har försämrad ekonomi just nu och nedskärningar har gjorts i kommunen. 
 
Lokaltrafiken har blivit bättre med fler avgångar till och från Torsåker och till järnvägsstationen men enligt min 
mening skulle den kunna bli betydligt bättre. 
 
Idrottsanläggningen Stålringen har också fått sig en ”make over” genom att en konstgräsplan har lagts, men 
för övrigt så skulle de flesta idrottsanläggningar behöva fixas till så som Ishallen, Hoforsbacken (slalombacken, 
som är helt ideell) och Ridskolan med flera. Hofors kommun är väldigt idrottsvänlig och det finns många olika 
aktiviteter/sporter att ägna sig åt. Hoforshallens simhall har nyligen renoverats och bowlinghallen som finns 
där har bytt lokaler till större och ett större satsande med ett "café" i centrum. Jag tycker kommunen borde 
satsa mer på idrotten eftersom att den är en väldigt stor del i kommunen, jan/feb 2012 hölls en idrottsgala på 
folkets hus där företag och privat personer sponsrade med stipendier och priser, det delades ut ett flertal 
priser för diverse idrottsprestationer, föreningar och funktionärer m.m. Det var en väl besökt gala som 
kommer att komma tillbaka nästa år igen, planeringarna är i fullgång (den drivs av ideell kraft). 
 
Lidel öppnade här i vintras och det är en på början inför R80 att bli E16 och det finns nu fem mataffärer i 
Hofors plus en i Torsåker (tre i centrum). 
 
Många nybyggen är inte igång i Kommunen däremot rivs det en del, dels för att byggnaderna är i dåligt skick 
och dels för att utbudet av lägenheter är för stort och stora delar av lägenhetsområden har rivits. Eftersom att 
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huspriserna är låga i Hofors så är det många som bor i villor istället för lägenheter. Något som jag tycker att 
kommunen borde satsa på är hyreslägenheter med egna uteplatser, som jag hade med i mitt förslag för de är 
sådana lägenheter som är eftertraktade. För dem som inte har råd med en villa eller för de som inte vill eller 
orkar bo i villor men ändå vill ha sin egna lilla uteplats/trädgård. Det kanske är så att man är äldre och inte 
orkar ha sitt stora hus med sin stora tomt kvar men man vill fortfarande ha någonting att sköta om till 
exempel en liten ute plats med planteringar. För utrymmet finns. Och som jag tar upp i mitt förslag är att ha 
sina egna uteplatser och en större gemensam yta för att kunna umgås och vara social. Området har en stor 
betydelse för att man ska trivas med sitt boende. Det ska finnas bra med parkeringar och även bra förråd, det 
var något som var eftertraktat. Man vill att både området och lägenheten ska vara fin och trivsam.  
 
Men med den situation som kommunen befinner sig i idag så vet jag att det är ekonomiskt inte möjligt att 
genomföra detta projekt. Även fast det är ett tryck på bostadsmarknaden efter liknande lägenheter. Och 
eftersom att det rivs lägenheter för att de står tomma så är det viktigaste att fokusera på är att få de befintliga 
lägenheterna uthyrda. Det finns en del förbättringar att göra för att kunna ge en hjälp för detta, det behöver 
inte vara så kostsamt heller. 
 
 
Det skulle ha varit intressant att jämföra Hofors med Jan Gehl och hans teorier, som tillexempel med 
offentligta, halv offentliga och privata ytor och platser eftersom att det är en idé som jag har för mitt förslag. 
Hade jag haft mer tid och tagit rapporten ett steg längre så hade jag gärna gjort det.  
 
Det har varit intressant och roligt att arbeta med detta ämne eftersom att jag själv bor och är uppvuxen i 
Hofors och bor i en hyresrätt som Hoforshus äger.  
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11 Slutsats 
Ett attraktivt boende kan minska avflyttningen ifrån kommunen, men endast en del då det är många andra 
faktorer som även de har en betydande roll vad gäller att bo kvar eller flytta till kommunen. Men ger man 
personer det som de söker i ett boende kommer de välja att bo kvar så länge de kan. 
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12 Framtida studier 
 
Det skulle vara intressant att få veta vad spontan idrott kan medföra för de boende och om det finns någon 
studie på det. 
 
Att göra en jämförelse med Jan Gehl och hans teorier skulle vara intressant. 
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Bilaga B 
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Bilaga C 
 
Program för attraktiva hyreslägenheter Poängskala

0 1 2 3 4 5 0 Inget 

Lägenheten 1 Dåligt
Bredbandsuppkoppling 2 Sämre
Bra med förvaring/gaderober 3 Bra
Hög standard i badrum 4 Bättre
Förberett för tvättmaskin 5 Mycket bra
Egen balkong
Förberett för diskmaskin
Bra golvmaterial
Säkerhetsdörr
Öppen planlösning
Gästtoalett
Handikapp vänligt
Låg hyra bättre än hög standard

Summa

Bil
Besöksparkering
Garage till bilen
P-plats till bilen 
P-plats nära bostaden
Plats för mer än en egen bil
Carport till bilen

Summa

Omgivning
Egen uteplats
Vacker utsikt
Eget förråd nära bostaden
Bra belysning i området
Naturnära läge
Bra återvinning
Säkra cykel-/barnvagns förråd
Vackra planteringar
Vacker entré
Gemensamma sittplatser utomhus
Övernattningsrum
Handikapp vänligt
Gemensam tvättstuga
Hiss
Porttelefon
Gemensam hobbylokal

Summa

Total Summa  
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