
är många som ringt efter artikeln

Stolta Stad
Visioner och reportage från Mölndals Kommun (nr 2 2000)

Under 2000 gav
Mölndals kom-
mun ut två num-
mer av tidningen
Stolta Stad.

Det första numret tryck-
tes i 290.000 exemplar
och distribuerades i fe-
bruari som en bilaga i
hela Göteborgs-Postens
upplaga.

   En marknadsunder-
sökning visade att Stolta
Stad lästes av drygt
200.000 personer.
   Det andra numret gavs
ut inför näringslivs-

dagen i oktober 2000.
   Kommunledningen
har bara positiva erfaren-
heter av tidningen.
Många inom näringsli-
vet är stolta över den

och annonsörerna fick
bra respons på sina an-
nonser.
   Här följer ett antal syn-
punkter och omdömen
på höstnumret.

�Jättebra artikel! Detkänns mycket bra. Vi harfått många telefonsamtalsom hört sig för ombostadsprojektet.�

- Jättebra
artikel

Marie Guregård
försäljningsansvarig
JM abBorätt:

”Det är många som ringt
efter artikeln. Tidningen är
ett bra forum - det verkar
som om man i allmänhet
läser den. Vi vill vara med i
nästa nummer av tid-
ningen.”

- Tidningen är
ett bra forum

Lena Vikström
chef Gunnebo Slott
& Trädgårdar:

”Vi är nöjda. Komponer-
ingen i tidningen är som vi
tänkt oss, bra. Syftet med vår
annons har fungerat”

- Vi är nöjda

Ulla Hamnlund-
Eriksson
vd Förbo:

- Det var en
bra annons

Ulrika Cederberg
försäljningsansvarig
Skanska Nya Hem:

”Det var en bra annons. Vi
har fått ganska bra respons
där man frågat om Eklanda-
projektet. Vi är nöjda.”

Enbart hört
positiva saker

Anders Radne
Ericsson Microwave
Systems:

”Vi är väldigt nöjda. Jag har
enbart hört positiva saker.
Även responsen inom före-
taget har varit positiv.”

- Hör av er
nästa gång

Rolf Unsgaard
Zäta-Motor/
Yamaha Center:

”Jag känner mig väldigt
nöjd. Det känns bra, allting.
Våra kollegor inom Yamaha
i Stockholm tyckte det var
en kanongrej. Hör av er
nästa gång ni gör en tidning
i Mölndal.”

- Jag tyckte
det var bra

Bosse Andersson
Andersson & Strand
Reklambyrå:

”Jag tyckte det var bra. Alla
jag hört med har tyckt det
varit bra. Det känns helt rätt
att vara med i kommunens
tidning.”

Det här var
en fin artikel

Clas Kihlberg
arkitekt SAR
Osnes Arkitekter:

”Det är många som kom-
menterat med att: Jag har sett
dig i tidningen. Det är inte
ofta vi figurerar i marknads-
föring på det här sättet, men
det här var en fin artikel. Det
var bra.”

Väldigt nöjd
med resultatet

Christer Sundberg
vd Harry Sjögren AB
gm sekr. Ann Sarbaek:

”Det är mycket bra, precis
som förra gången vi var
med. Jag är väldigt nöjd
med resultatet!”

Fått positiva
reaktioner

Dennis Byström
vd
CityTrans:

”Vi har fått positiva reaktio-
ner. Det har varit mycket
positivt. Precis som vi för-
väntat oss. Trots kostna-
derna så kan vi absolut tänka
oss att vara med igen. Åter-
kom gärna.”

- Det
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