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fullt i Hofors – Hofors kommun vänligast i Sverige” för sjätte gången
under 2000-talet.

Flera artiklar och annonser stärker bilden av
Hofors som en attraktiv ort att besöka samt
bo och verka i.
Tidningen syftar även till att stärka Hofors
kommuns identitet.
Andan i tidningen speglar också det större
självförtroende som idag finns i Hofors trots
rådande konjunkturläge.
Tidningen gavs åter ut till alla hushåll och
företag i Hofors kommun, samt till kontor i
Sandviken, Avesta, Borlänge, Hedemora och
Falun.

1

munderna

. Frågor besvaras

av Tommy

Nielsen tel:

ilingenterialdeockholm
ors.
bade på
och trivdan då.
mpetens
för att
gå kun-

obbet så
underna
de sedan
d.
knadsföill kunn.

nen

Stockn ett par
med maOvako i

bra och
iga prousionen
heter för
n, desssitivt att
ett dotgerindudel i ett
etag.

Framtidens
telefoni
valde Hofors

Trygg uppväxt
, bra

Dist. i november
2003

till Arbetsf

örmedlings

Andreas Johanss
on
hockeypro
Foto: FotoJohan s i NHL

skolor och först
klassig fritid

kontor i S

Ander sson.

tockholms och

Uppsala län,

samt t

ill hushåll i Hofors

och kon

tor i grann

kommunern
a .

0290-292 25

resultatet:
– Det blev lika bra som vanligt. Jag får
mycket positivt för tidningen, den är väl
mottagen.

Fina omdömen

Rolf Larsson ansvarig för kommunens
fritidsanläggningar, är också nöjd:
– Det blev bättre än vad jag trodde att det
skulle bli. Det mest positiva är att det visar
upp hur mycket som är på gång i kommunen
och att allt inte är negativt.

Trots ett tufft konjunkturläge har kommunens företagare, i lika hög grad som tidigare,
ställt upp för att visa upp en positiv bild av
Hofors samhälle och näringsliv.
Börje Andersson, vd på Bäckströms MekaNågra axplock på synpunkter som vi
niska medverkade åter i Kraftfullt i Hofors:
fått på tidningen “Kraftfullt i Hofors”
– Det blev en bra tidning som motsvarar
under årens lopp
mina förväntningar. Det är glädjande att så
Tommy Nielsen har varit produktionsbolavako Ab är en ledande europeisk producent av långa specialstålsprodukter Ovako i
många företag medverkat.
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Lars Toresson, delägare i Andersson & Rask,
är inne på samma linje:
– Det blev lika bra som förra gången. Det
är trevligt folk att jobba med. Tidningen är
proffsig.
I tidningen presenterades bland annat de
unika satsningar på miljö- och energitekniska lösningar som pågår i Hofors.
– Tidningen var bra! Angående vår verksamhet tycker jag den har sammanfattats på ett
positivt, kärnfullt och lättbegripligt sätt. I
övrigt tycker jag att tidningen sprider en
positiv bild av näringslivet i Hofors
kommun, säger Kjell Pålsson, ansvarig för
Ovakos framgångsrika verksamheter med
restprodukter.
Patrick Olsson är projektledare för Clean
Production Centre:
– Resultatet blev vad jag förväntade mig.
Journalisten hade en mycket god förmåga att
återge i text det som intervjun behandlade.

Positiva kommentarer om Kraftfullt i Hofors

Hög miljömedvetenhet

Återvinning är inget nytt för stålindustrin.
Stål kan nästan återvinnas hur många gånger
som helst. I Hofors är ståltillverkningen helt
baserad på återvinning. Högar av skrot i omsorgsfull blandning blir stål i världsklass.
– Jag brukar säga att vi är ett stort reningsverk, där skrot blir till kvalitetsstål. Ovako är
inför framtiden i stort behov av miljökompetens för att exempelvis hantera biprodukter
från produktionen på effektivaste sätt. Det
här är en stor utmaning och möjlighet för oss,
kommenterar Sten Lyckström.
Restprodukter från tillverkningen tillvaratas redan idag på olika sätt för att återvinnas.
Ovako i Hofors var ett av de första stålverken
i Sverige som miljöcertiﬁerade verksamheten
enligt ISO 14001.

En mycket
bra tidning

Marie-Louise Dangardt
Kommunalråd (s)
Hofors kommun

Fakta:

”Det har varit ett gott
samarbete och jag har fått
väldigt många positiva
synpunkter. En mycket
bra tidning har många
sagt till mig, de har till
och med gjort sej omaket
att ringa speciellt för att
tala om att de tycker tidningen är bra!”

Ett mycket
bra jobb

Uppskattat
snabbheten

Glädjande med
många företag

Högt ställda
förväntningar

Sten Lyckström
Vd
Ovako

Patrik Ölund
Forskningschef
Ovako

Börje Andersson
Vd
Bäckströms Mekaniska

Helena Blom
Företagsrådgivare
Entré Hofors

”Ovako är nöjda med
tidningen. Generellt sett
ett mycket bra jobb. En
uppfattning som delas av
många.”

”Resultatet är bättre än
vad jag förväntade mig.
Jag tycker att texten bra
fångade vad jag ville ha
fram. Särskilt har jag uppskattat snabbheten och effektiviteten i samarbetet
med producenten.”

”Det blev en bra tidning
som motsvarar mina förväntningar. Det är glädjande att så många företag medverkat.”

”Vi hade tack vare de tidigare tidningarna högt
ställda förväntningar och
de infriades. Resultatet
blev alltså bra. Helheten i
tidningen är speciellt bra.
Kändes rätt med Clean
Production Centre och
energitänk på ﬂertalet artiklar.”

Hofors på världskartan. Sten Lyckström är ny
platschef på Ovako i Hofors. På bruket har
han dock jobbat i 28 år.

Järnhanteringen i Hofors började bedrivas i blygsam skala redan 1549. År 1693 tog släkten
Petre från Skottland hand om företaget vilket inledde en nära 200-årig period präglad av
stark utveckling. Mot slutet av 1800-talet tog Stockholms Enskilda Bank med ﬁnansfamiljen Wallenberg över ägandet. Efter en omfattande modernisering köptes Hofors Aktiebolag
av AB SKF 1916 för att säkra tillgången på kvalitetsstål.
Sedan maj 2005 ägs Oy Ovako Ab till 26,5 procent av AB SKF, till 26,5 procent av Wärtsilä Oyj Abp och till 47 procent av Rautarukki Abp.
Den nya koncernen omsatte förra året 1,3 miljarder euro och har 4 600 anställda vid 16
produktionsenheter, varav nio i Sverige.
Kundsegmentet ﬁnns inom fordons-, bil- och övrig verkstadsindustri. Produkterna utgörs
av låglegerade stål och kolstål i from av stång, valstråd, rör, ringar och förkomponenter.
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