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utom finns Falun och Valbo
– Jag brukar säga att vi är ett stort reningsinte långt ifrån för nöjen och verk, där skrot blir till kvalitetsstål. Ovako är
handel. Man hinner så myck- inför framtiden i stort behov av miljökompeet mer i Hofors, säger Anne tens för att exempelvis hantera biprodukter
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”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!”

”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.”

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

”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.”
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www.tidning.net

Hofors kommun vänligast i Sverige



