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IT-proffs med rätt kvalifikationer?
Då kanske ditt nästa jobb är hos oss!
För mer info kontakta voestalpine group-IT AB

Jag vill berätta för dig om livet 
här i Hagfors kommun. Vi 
befinner oss i hjärtat av Värm-
land där Klarälven rinner liv-
fullt genom landskapet. Här 
har människor ett gôtt liv, 
en stark gemenskap och stor 
framåtanda. Jag är uppvuxen 
här och mitt hjärta klappar 
för bygden och för att den ska 
vara den bästa platsen att bo 
och verka på.

I Hagfors kommun finns det plats för alla att leva och 
bo. Du kan välja det sätt som du trivs bäst med, en  
bekväm lägenhet med närhet till affärer och restau-
ranger eller en gård på landet med utsikt över berg 
och sjöar – du väljer! Naturen finns nära var du än väl-
jer att bo, här finns utrymme för att leva ett tryggt liv.

Kultur- och föreningslivet i kommunen är starkt och 
levande och erbjuder alla möjligheter för både stora 
och små. Du kan välja på en mängd olika aktiviteter 
för en aktiv fritid. 

Hos oss är näringslivet prioriterat och företagare ska 
känna sig stolta över att driva sin verksamhet här. Vi 
har ett brett näringsliv med stora internationella fö-
retag såväl som entreprenörer inom industrier som 
stål och livsmedel och inom besöksnäringen. 

På följande sidor berättar några av oss som bor här 
om hur det är att leva i kommunen och ett axplock 
av de satsningar som görs för att utveckla Hagfors 
kommun. 

Jens Fischer, Kommunstyrelsens ordförande

VÄLKOMMEN TILL HAGFORS!



HAGFORS HAR ORDET
Vad är det bästa med att bo i Hagfors – den frågan ställde vi till några av de 
personer vi mötte ”på stan” en vanlig vardag. Här kan se vad Hagfors invånare 
tycker om sin kommun.

Sabina Backström, turistinformatör i Hagfors kommun, Ekshärad

– Närheten till naturen är det bästa för mig med Hagfors! Oavsett om jag är hemma eller 
på arbetsplatsen så finns naturen alltid runt hörnet. Det har stor betydelse för min triv-
sel, att kunna stanna upp, vara här och nu och hämta energi. Dessutom besöker jag olika 
utflyktsmål i kommunen tillsammans med familjen. Jag arbetar som turistinformatör och 
tror att det finns något för alla här.

Linnea Öjes, projektledare och trädgårdsmästare, Ena

– Det bästa med att bo i Hagfors är att jag här har möjligheten 
att bo på en stor gård med trädgård mitt i naturen. För mig som 
trädgårdsmästare har naturen stor betydelse. Hela familjen tycker 
om att göra utflykter på kommunens vandringsleder. Särskilda 
favoriter är Halgåleden vid Brattfallet och lederna runt Stor-En.

Per Åhslund, jobbar på Uddeholm, Edebäck

– Jag uppskattar verkligen att allt finns i Hagfors: naturen, affärer, grymma fritidsak-
tiviteter för barn och vuxna. Vi bor i en pärla till kommun! Jag ser många fördelar med 
att barnen växer upp här, det finns grymma skolor med fantastiska lärare, naturen och 
föreningslivet. Jag är till exempel ledare i fotboll och försöker hjälpa till med så mycket jag 
hinner eftersom jag verkligen brinner för föreningslivet.

Frida Svensson, hälsokonsulent, Hagfors

– Det absolut bästa med Hagfors är närheten till all den fina 
naturen. Här hämtar jag energi av skogsluften och den får mig att 
känna mig trygg och lugn. Dessutom finns det ett bra utbud av ak-
tiviteter för barn och ungdomar här i Hagfors, många barn tar sig 
enkelt till skola och fritidsaktiviteter med cykel eller till fots.

Kristoffer Henriksson, arbetsmiljöansvarig på Uddeholms AB, Hagfors

– Det bästa med Hagfors är att det är centralt men ändå nära till djur och natur. Den ko-
operativa skola jag har valt för mina barn ligger mitt i Hagfors, men har en lekplats som är 
i skogen där det finns stora yta för fantasifulla lekar. Att det finns ett världsledande företag 
inom stålindustrin gör det också till en självklarhet att bo och verka i Hagfors kommun.



0563-109 55
Görsjövägen 2A, 683 33 Hagfors



• Enbart svenskt kött
• Varmrökt med svensk alvedsfl is
• Kallrökt med enris i gamla tegelrökar, 

som förr i tiden
• Charkuterier med mycket smak och få tillsatser
• Flerfaldigt belönade produkter i chark-SM

August Larsson Charkuteri AB | Älvdalsvägen 35, 683 93 Råda

Handla i vår butik på nätet!
Vi kör hem varorna till din dörr.
Öppet dygnet runt på ica.se/indianen.eksharad Indianen Ekshärad

En riktig mataffär med 
egen restaurang!

www.emtbjorks.se

Allt Inom Entreprenad

UNG KOMMUN  
MED SIKTET FRAMÅT
Som ort har Hagfors ingen månghundraårig historia utan var helt enkelt en av byarna i Norra 
Råda socken. Först 1950 bildades Hagfors stad som 1971 uppgick i Hagfors kommun. Vi är 
alltså unga i förhållande till många av Sveriges orter och kommuner men vi är också unga sett ur 
perspektivet att vi satsar stort på kommunens barn och ungdomar. Ett spännande projekt som 
kommer att spela stor roll för hela bygden – och framför allt för våra unga invånares framtid – är 
Smart industricenter Värmland i Hagfors.

TEKNIKHUS FÖR FÖRETAG OCH SKOLA
Smart industricenter innebär byggandet av ett 
Teknikhus i Hagfors. Tanken är att alla praktiska 
gymnasieprogram och vissa andra skolverksamhe-
ter ska flytta in här hösten 2024. Tanken är att ge 
de praktiska programmen ett tydligt lyft och att 
öka barns och ungas intresse för teknik. Genom 
Smart industricenter ska värmländska företag höja 
sin kunskap och välja att investera i ny teknik, som 
robot/automatisering och additiv tillverkning, 3D 
print. Hagfors är den värmländska noden för dessa 
båda områden och därför är det naturligt att ett 
teknikcenter för kunskap och test- och demomiljö 
för företag och skola byggs just här.

TEKNIK FRÅN FÖRSKOLENIVÅ
I Hagfors får barn känsla och intresse för teknik 
redan i förskolan. Tekniksatsningen startar i försko-
leklass och pågår till och med klass 3. Satsningen 
bygger på idéer och konkret material som barnen 
kan arbeta med på ett roligt sätt. Syftet med sats-
ningen är att utveckla en nyfikenhet för ämnet tek-
nik, för framtiden. Och det är uppskattat av barnen; 
man gör experiment, arbetar tillsammans med Lego 
Education och undersöker, prövar och funderar 
runt lösningar på olika uppdrag av teknisk art.

TEKNIK I BARNENS VARDAG
Uppmärksamheten och kunskaperna om teknik 
påverkar även de yngre barnens vardag. Exempelvis 
arbetar man med tekniken i sophantering och kan 
implementera kunskaperna även på temat ”männ-
iskan och naturen” eller när det gäller att förstå hur 
en bil fungerar. Eleverna känner sedan igen och kan 
använda sina lärdomar även i det dagliga livet – och 
i vidare studier med tiden.

UNGDOMAR MED TEKNIKINTRESSE
På högstadiet, årskurs 7 till 9, ger tekniksatsningen 
större möjlighet att utföra praktiskt arbete med 
teknikinriktning men också att ta sig an tekniska 
utmaningar på ett innovativt sätt. Det praktiska skol-
arbetet kan innebära att konstruera och uppfinna 
men också programmering, hållfasthetsprojekt, do-
kumentation och ekonomi. Det ger ett medvetande 
om vad teknik är och väcker intresse för ett yrkesval 
inom tekniksektorn.



BO SOM DU DRÖMMER OM 
I Hagfors kommun har du alla möjligheter att bo precis så som du vill. Du kan bo i lägenhet nära 
butiker och centrumliv. I villa med alla bekvämligheter. På en gård med djur och med naturen 
utanför dörren. Eller rent av i en herrgård, som Frida Andersson och Emil Dickson med barnen 
Malva, 14 år, Hektor, 12 år, Loke, 8 år, Ada, 4 år, och Vera, 5 månader.

FRÅN VAXHOLM TILL SJÖGRÄND
Familjen Andersson-Dickson flyttade till Hagfors 
kommun och Sjögränds herrgård vid Rådasjöns 
strand 2019. Visningen av Sjögränd innebar kärlek 
vid första ögonkastet men redan tidigare kände fa-
miljen till Hagfors väl. Att flytta från Stockholmsom-
rådet var egentligen inget svårare beslut eftersom 
Hagfors ligger bra till både för Frida som arbetar 
som avdelningschef på akutmottagningen på Torsby 
sjukhus och för Emil som forskar vid historiska insti-
tutionen vid Stockholms universitet.

STOR YTA OCH ENSKILDHET
Att bo i en herrgård är självklart inte alla förunnat, 
ens i Hagfors. Men möjligheten att bo med naturen 
som närmaste granne är betydligt vanligare här än 
på många andra ställen. Ändå finns allt familjen 
behöver i Hagfors, på kort avstånd. Det underlättar 
mycket och ger tid över till viktigare saker än att 
jäkta runt för att få ihop vardagen.

ETT BRA LIV FÖR BARN OCH UNGA
Familjens äldre barn går idag i en betydligt större 
skola än den lilla ö-skola de kom från. Det innebär 
det positiva att de fått betydligt fler kompisar. Sam-
tidigt är skolpersonalen väldigt engagerad, vilket 

familjen naturligtvis uppskattar. Ett av barnen går 
i en mindre skola och trivs utmärkt där med både 
skolkamrater och personal. På sin fritid kan barnen 
fortfarande ägna sig åt de intressen de hade sedan 
tidigare – allt de vill göra finns här, från boxning 
och fotboll till bild och film i Kulturskolans regi.

NATUREN ÄR ALLTID NÄRA
Även om de vuxna medlemmarna i familjen i 
Sjögränds herrgård för tillfället ägnar det mesta av 
sin fritid till att renovera in- och utvändigt upplever 
båda två att naturen spelar en viktig roll i deras liv. 
Och var du än skulle bo i Hagfors kommun finns 
naturen så nära att du egentligen sällan behöver 
åka någonstans för att uppleva årets skiftningar och 
känslan av frihet, ro och livskvalitet.

Vi tycker att 
skolorna här är 
väldigt bra!
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Håll utkik efter ändringar på just din buss- eller tåglinje. Du hittar våra
nya turer och tider i vår app och på vår webbplats. Trevlig resa!

Nya tidtabeller
den 13 december

varmlandstrafik.se | 0771-32 32 00 Besök vår webb för aktuell information om resor med kollektivtrafiken under rådande pandemi.



Skolvägen 8
683 60 Ekshärad

0563–400 51
070–518 04 89

eric@a-emanuelssonakeri.se
www.emanuelssonsakerieksharad.se

EN TRYGG
TRANSPORTPARTNER

TRYGGA TRANSPORTER I ÖVER 60 ÅR

Vi är Emanuelssons Åkeri i Ekshärad, en trans-
portfi rma i tredje familjegenerationen från 
Ekshärad, Värmland, med gedigen erfarenhet av 
att transportera i stort sett vilket gods som helst 
– från livsmedel till betong. 

Vi är mycket stolta över vår tradition, och våra 
familjevärderingar genomsyrar hur vi valt att 
driva fi rman. Närhet till kund och fokus på kvalitet 
i alla steg har inneburit trygga och uppskattade 
transporter runtom i Värmland i över 60 år. 

FRAMTIDEN ÄR FÖRETAGSAM
Hagfors har ett rikt näringsliv med tydlig förankring i dagens företagande men också med siktet 
ställt framåt. Här finns jobb direkt för lärare, socionomer och vårdpersonal men också inom 
kommunen, industrin och satsningen på framtidens teknik. 

SMART INDUSTRICENTER  
VÄRMLAND I HAGFORS
Smart industricenter ger alla intresserade kunskap 
inom teknik. Det är samtidigt en satsning på en bra 
position för framtiden. Genom den kan vi stärka fö-
retagens konkurrenskraft och satsningen på framti-
da kompetent personal. Hagfors bygger alltså vidare 
på den industritradition som finns och förstärker 
den kunskapsbas som är på plats; vi ger befintliga 
företag möjlighet att utvecklas ännu mer samtidigt 
som vi hoppas och tror att nya företag som anam-
mar ny teknik skapas.

ETT ÖPPET FÖRETAGSKLIMAT
Hagfors kommun har en näringslivsenhet som arbe-
tar målmedvetet för att stötta företagsamheten. Vårt 
engagemang är det samma, vare sig du redan har ett 
etablerat företag eller är på väg att starta upp en ny 
verksamhet. Genom kommunen och Företagarna 
Hagfors kan du får hjälp med rådgivning och kon-
takt med det företagsnätverk som finns i Hagfors. 
Genom det kan du till exempel delta i välbesökta 
företagsfrukostar där du möter dina kollegor och 
knyter nya givande kontakter.  

SE FILMEN OM HAGFORS 
FRAMTIDSSATSNING  
SMART INDUSTRICENTER



Vi på Uddeholm tillverkar stål som formar produkter som finns överallt i vår vardag. 
Vi formar världen, och vi vill forma den på ett hållbart sätt som är schysst mot både 
människa och miljö. 

Med Uddeholms nya vision Shaping the world, så vill vi nå ut med Uddeholms globala 
ledarskap inom industrin samt den lokala förankringen till Hagfors. Hur världen ser ut idag 
beror många gånger på stålet som kommer från Hagfors. Det finns en positiv bruksanda, 
man  har en stor lojalitet till företaget, det finns en stolthet hos många Uddeholmare och 
det är några av de positiva saker som är viktiga för förankring och stolthet. Vår vision 
hjälper oss att jobba långsiktigt, med fokus på vilka vi är och vilka vi vill vara. Den visar på 
ett större syfte med vår verksamhet, en viljeriktning, en gemensam målbild.

På så sätt kan vi fortsätta forma världen, idag och för framtida generationer.

UDDEHOLM FORMAR VÄRLDEN
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HAGFORS KOMMUN
DALAVÄGEN 10
683 80 HAGFORS
TEL: 0563-185 00
KOMMUN@HAGFORS.SE
WWW.HAGFORS.SE
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