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Kraftfullt i Hofors

Stålet från Hofors står sig starkt
Mångmiljoninvesteringar skapar nya arbetstillfällen

Högtryck på Ovako i Hofors - 500 miljoner kronor i beslutade investeringar i Hoforsverket kommer även innebära nyanställningar i framtiden.
Fotograf: Lars Möller-Madsen Ord&Bild i Hofors.

2007 blir ännu ett år med god
lönsamhet för Ovako i Hofors
– sedan oktober helägt av den
tyska familjen Pampus med
bakgrund inom ståltillverkning.
- Nu har vi en aktiv ägare
med genuin förståelse för
verksamheten och stark investeringsvilja. Det ser mycket
positiv ut, konstaterar platschef Sten Lyckström.

och försökt hitta lösningar som är
optimala för koncernen. Jag tycker
att det mycket ambitiösa rationaliseringsprogram som lagts för Hoforsenheten har hanterats av hela
organisationen på ett mycket bra
sätt. Vissa förändringar har skett
under perioden vilket inte är så anmärkningsvärt då målsättningarna
sattes medvetet högt. Det är värt
att notera att rationaliseringsplanen
kommer att slutföras utan några
uppsägningar.

För att förbättra servicen mot företagets kunder så hade Hoforsverket i år endast två veckors sommarstopp inom ämnestillverkningen.
Detta innebar ca 250 nya medarbetare under sommaren.
- Alla ersättare har lärts upp av
ordinarie personal som skött det
föredömligt. Utfallet var så positivt
att andra enheter inom koncernen
kommer att utnyttja samma koncept nästa år.
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tvingas verket idag köpa. Den nya
pressen som har en kapacitet på
30 000 götton driftsätts sommaren
2008.
- Mest glädjande med dessa investeringar är att vi behöver anställa cirka 40 nya medarbetare.
Annars brukar oftast investeringar
leda till rationaliseringar och personalminskningar.

Ytterligare investeringar
Förutom dessa tunga beslutade investeringar i Hoforsverket planeras

en modernisering inom stål och
valsverk för att öka effektiviteten
och kapaciteten. Ambitionen är att
få ett beslut under 2008 .
- De senaste två åren har inneburit en av den största förändringsprocessen i modern tid samtidigt som vi
befunnit oss mitt i en högkonjunktur. Ett värdefullt jobb har lagts ner
och de nya förutsättningarna gör
att vi känner stor tillförsikt och tro
på framtiden där Hoforsverkets utveckling även i fortsättningen kommer att bygga vårt rena 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 ﬁnansfamiljen Wallenberg över ägandet. Efter en omfattande modernisering köptes Hofors
Aktiebolag av AB SKF 1916 för att säkra tillgången på kvalitetsstål.
Sedan oktober 2007 ägs Ovako till 100 procent av Pampus Stahlbeteiligungs GmbH.
Den nya koncernen omsatte förra året 1,4 miljarder euro och har 4
300 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.

Hofors kommun vänligast i Sverige
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