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

”Det blev en bra tidning 
som motsvarar mina för-
väntningar. Det är gläd-
jande att så många före-
tag medverkat.”

”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 sam-
arbetet med producen-
ten.”

”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 tid-
ningen är bra!”

Marie-Louise Dangardt
Kommunalråd (s) 
Hofors kommun

Patrik Ölund
Forskningschef 
Ovako
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VD 
Bäckströms Mekaniska

Sten Lyckström
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Ovako Steel blev våren 2005 Oy Ovako 
Ab  – en ledande aktör på långa speci-
alstålprodukter i Europa.

– Det innebär inte någon struktu-
rell skillnad mot tidigare för Hofors-
verksamheten. Vi fortsätter att satsa i 
metallurgin, på det rena stålet, säger 
platschef Sten Lyckström.

Fusionen mellan Fundia, Imatra Steel och 
Ovako Steel berör 4 600 anställda i flera län-
der. Att koncernen valde Ovako som varu-
märke har flera skäl: namnet är väl förankrat 
som varumärke inom stålproduktion såväl na-
tionellt som internationellt och Ovako har en 
stabil och kvalitetsstark image.

– Ovako har använts som företagsnamn och 
varumärke sedan 1969. Faktum är att av kon-
cernens 16 produktionsenheter har 12 tidigare 
gått under namnet Ovako någon gång under 
historien.   

Samverkansfördelar
Sammanslagningen och bildandet av den nya 
och starka stålproduktionsföretaget Ovako 
innebär stora samverkanseffekter, där erfa-
renheter läggs samman och där flera enheter 
lär av varandra för att tillsammans stå star-
kare på världsmarknaden. 

Ovako har en mycket rättfram filosofi som 
genomsyrar allt företaget gör: rätt kompetens, 
rätt produkt, rätt kvalitet, rätt prestanda och 
rätt service. 

– I den nya koncernen kan vi på ett ännu 
bättre sätt öka mervärdet för våra kunder 
inom rullningslagerindustrin, tunga fordons-
industrin och bil- och verkstadsindustrin. Jag 
ser med tillförsikt på framtiden.

Ovako Hofors ska inom 
en treårsperiod minska sin 
personalstyrka från 1 400 
personer till 1 100 genom 
samverkan och investeringar 
i produktionen. Förändrings-
processen som genomförs 
främst  med hjälp av pen-
sionslösningar  innebär dock  
ingen minskning av verk-
samhetens omfattning.

Rekordår 2005
Ovako Hofors, som en av 
fyra metallurgier i koncer-
nen, fortsätter sin inriktning 
på att producera kvalitets-
stål, grov stång, rör och val-
sade ringar. Under 2005 har 
Ovako slagit produktionsre-
kord i brukets historia, aldrig 
har så mycket stål tillverkats 
i Hofors under ett år. Förra 
året producerades ca 485 000 ton.

– Vi är den största produktionsenheten i 
koncernen i antalet anställda räknat. Hofors 
har en viktig plats i den nya koncernen, be-
kräftar Sten, som varit verk-
sam i bruket i 28 år. 

Förutom uppgiften som ny 
platschef för att bland annat 
intern koordinering och ex-
tern kommunikation är Sten 
även ansvarig för ämnesen-
heten. I Hofors finns också 
Division rör och ring, materi-
alutveckling och ett service-
center för ekonomi, personal 
och inköp. 

– Hofors är ett bra bruks-
amhälle med många möjlig-
heter inom boende, fritid och 
skola. Dessutom är det en väl-
skött kommun med ordning 
på ekonomin.

Unga medarbetare
Anne von Oelreich och Linus 
Hasselrot är två unga medarbe-

tare som också trivs i Hofors.
– Jag är uppvuxen i en 

liknande bruksmiljö i Värm-
land, Munkfors. Jag trivs 
jättebra här. I Hofors är det 
alltid nära till naturen, golf-
banan och skidbacken. Dess-
utom finns Falun och Valbo 
inte långt ifrån för nöjen och 
handel. Man hinner så myck-
et mer i Hofors, säger Anne 
som nyligen fick jobbet som 
marknadsförare.

Efter avslutad civilingen-
jörsutbildning i materialde-
sign på KTH i Stockholm 
sökte hon sig till Hofors. 

– Jag sommarjobbade på 
Ovako i Hällefors och triv-
des med företaget redan då. 
Annes tekniska kompetens 
är en förutsättning för att 
förstå och tillmötesgå kun-

dernas höga krav. 
– Målsättningen och det som gör jobbet så 

stimulerande är att kunna erbjuda kunderna 
bra lösningar som de sedan 
är mycket nöjda med. 

Jobbet som marknadsfö-
rare innebär resor till kun-
der över hela världen.  

Välkomnar fusionen
Linus Hasselrot är Stock-
holmaren som sedan ett par 
år tillbaka jobbar med ma-
terialutveckling på Ovako i 
Hofors. 

– Jag trivs mycket bra och 
får hålla på med roliga pro-
jekt. Med den nya fusionen 
uppstår mer möjligheter för 
oss på materialsidan, dess-
utom känns det positivt att 
vi gått från att vara ett dot-
terbolag till kullagerindu-
strin till att vara en del i ett 
målmedvetet stålföretag.

Tel: 0290-250 00
www.ovako.com

Rekordår för nya Ovako i Hofors
”Har en viktig roll i den nya koncernen”

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

”Jag trivs jättebra här. I Ho-
fors är det alltid nära till na-
turen, golfbanan och skidback-
en. Man hinner så mycket mer 
i Hofors”

”Det känns positivt att vi gått 
från att vara ett dotterbolag till 
kullagerindustrin till att vara 
en del i ett målmedvetet stålfö-
retag”

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 om-
sorgsfull blandning blir stål i världsklass.

– Jag brukar säga att vi är ett stort renings-
verk, där skrot blir till kvalitetsstål. Ovako är 
inför framtiden i stort behov av miljökompe-
tens 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 tillvara-
tas 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.   

Den nya koncernen Oy Ovako Ab är en ledande europeisk producent av långa specialstålsprodukter Ovako i 
Hofors slog 2005 produktionsrekord i brukets historia. Under året producerades ca 485 000 ton stål.

Fakta:

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 finansfamil-
jen 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 Wärt-
silä 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. 

Kraftfullt i Hofors

för boende, näringsliv och fritid

”Det blev lika bra som 
förra gången. Tidningen 
är proffsig.”

Många positiva 
synpunkter 

Bättre än 
förväntat

Glädjande med 
många företag

Ett mycket 
bra jobb 

Lars Toresson 
Delägare 
Andersson & Rask

 En bild av Hofors kommun med blick på framtiden

Kraftfullt i Hofors

Dist. i november 2003 till Arbetsförmedlings kontor i Stockholms och Uppsala län, samt till hushåll i Hofors och kontor i grannkommunerna.

Vem vill inte bo här?

Framtidens telefoni valde Hofors 

Tecknade serier – framtida exportvara

Andreas Johansson hockeyproffs i NHLFoto: FotoJohan Andersson.
Trygg uppväxt, bra skolor och förstklassig fritid 

Kraftfullt i Hofors

Distr. i jan. 2006 med Posten till hushåll i Hofors och kontor i grannkommunderna. Frågor besvaras av Tommy Nielsen tel: 0290-292 25
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Vi står upp för Hofors

Unga talanger repeterar 50-tals musikal
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Från Hofors ut i världen
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Distr. i nov. 2007 till hushåll i Hofors och kontor i grannkommunderna. Frågor om innehållet besvaras av Tommy Nielsen tel: 0290-292 25
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Kraftfullt i Hofors

Ännu en tidning från

Clean Production Centre – Företagskluster med tekniska lösningar inom ramen för ett hållbart samhälle
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Sjötomter till salu

Kulturskolan näst bäst i Sverige

Tränings-
läger 

i Hofors 
– allt på 
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Distribution: I maj 2009 till alla hushåll och företag inom Hofors kommun samt till kontor i Sandviken, Avesta, Hedemora, Borlänge och 

Falun. Tidningen sänds också till Arbetsförmedlingskontor i Stockholms- och Upsala län samt till Af-kontor inom närliggande kommuner. 

Den delas även ut på ”Flytta hit mässan” i Stockholm. 

Lasse Åberg frånSveriges vänligaste kommun

Ännu en tidning från

Distribution: Maj/juni 2011 till alla hushåll, fritidsboende och företag inom Hofors kommun och till kontoren i 

Falun, Hedemora, Avesta och Sandviken. Dessutom delas den ut till alla skolelever inom Hofors kommun och till 

personer som flyttat från kommunen.
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Läs mer på sidan 6

Ovako satsar vidare

Läs mer på sidan 10

Stora elitframgångar

Läs mer på sidorna 8 och 9 Camp Finland här 2015

Lika bra som 
förra gången

I oktober 2013 utgavs tidningen ”Kraft-
fullt i Hofors – Hofors kommun vänligast i 
Sverige” för sjunde gången, sedan år 2000.

”I idrottskommunen Hofors finns det ett 
60-tal aktiva föreningar att välja mel-
lan. Välskötta föreningar med engagerade 
ledare, fantastisk gemenskap och välskötta 
anläggningar. Hofors föreningar arrangerar 
regelbundet stortävlingar och Förenings-
sverige väljer Hofors för läger och camps. 
Lägg därtill ett frilufts- och naturliv alldeles 
runt knuten”, skrev Marie-Louise Dangardt, 
Hofors kommunalråd, i förra numrets ledare. 
 
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 självförtro-
ende som idag finns i Hofors, trots rådande 
konjunkturläge.

Även denna gång delades den ut till alla 

hushåll och företag i Hofors kommun, samt 
till kontor i Sandviken, Avesta, Borlänge, 
Hedemora och Falun.

Synpunkter på tidningen “Kraftfullt 
i Hofors” under årens lopp:

Rolf Larsson ansvarig för kommunens fri-
tidsanläggningar, är belåten:
– 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 kommu-
nens 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 Meka-
niska medverkade åter i Kraftfullt i Hofors:
– Det blev en bra tidning som motsvarar 
mina förväntningar. Det är glädjande att så 
många företag medverkat.

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 verksam-
het tycker jag den har sammanfattats på ett 
positivt, kärnfullt och lättbegripligt sätt. I öv-
rigt tycker jag att tidningen sprider en positiv 
bild av näringslivet i Hofors kommun, säger 
Kjell Pålsson, ansvarig för Ovakos fram-
gångsrika verksamheter med restprodukter.

Tommy Nielsen har varit produktionsbola-
gets kontaktman inom kommunen genom 
alla sju tidningsutgåvorna och är åter nöjd 
med resultatet:
– Det blev lika bra som vanligt. Jag får 
mycket positivt för tidningen, den är väl 
mottagen.

Vad tycker man om Kraftfullt i Hofors?


