
Carin Eklund
Kemiingenjör
Gävle Vatten

”Jag har läst en hel del i tid-
ningen. Tidningen är lätt-
läst, kortfattad och med fina
bilder.”

Erik Gabrielsson
VD
GN Anläggningar

”Jag har märkt att en del
kunder sett annonsen. Det
har varit positiva kommen-
tarer. Vi kan nog tänka oss
att medverka igen.”

Per-Olof Sandqvist
Utredningsingenjör
Gävle kommun

”Jag är i det stora hela nöjd.”

Hans-Göran Karlsson
Ansvarig data
Office

”Jag tycker det blev bra, det
är rätt många som sett den.
Målgruppen är helt rätt och
vi kan tänka oss att med-
verka igen.”

Rolf Ekström
Chef
Vasakronan Gävle

”Tidningen och annonsen är
trevlig och bra. Jag är helt
nöjd. Det är inte alls otänk-
bart att vi kan medverka
igen.”

Radioreportage
blev följden

Ing-Marie Douhan
VA-chef
Gävle Vatten

”I stort sett blev det bra. Det
är endast två saker som stör:
En bildtext blev fel på sidan
ett och tänderna på sidan två
var inte helt lyckat. I övrigt
är jag väldigt positiv; en
kyrkoherde hörde av sig
och undrade om jag ville
föreläsa om vatten i sam-
band med en miljö-
gudstjänst. Även ett repor-
tage i radion har tillkommit
som en direkt följd av tid-
ningen.”

Lättläst med
fina bilder

Positivt
gensvar

Gunilla Carlbom
Informatör
Gävle Vatten

”Det blev bra. Jag har en-
dast en kommentar: De gräs-
liga bilderna på sidan två
kanske avskräcker en del
läsare att läsa vidare. Annars
har det varit positivt gen-
svar.

Fått positiva
kommentarer

Det blev
riktigt bra

Ingmar Dahlén
Skattedirektör
Skattemyndigheten

”Det blev precis som vi för-
väntat oss. Jag tyckte det
blev riktigt bra. Tidningen
är ett klart intressant alter-
nativ för oss i vårt arbete
med att söka nya kontakt-
vägar”.

I det stora
hela nöjd

Rätt forum
för oss

Leif Ekström
Säljansvarig
Bilmetro Lätta Lastbilar

”Vi valde att vara med för
att Gävle kommun och
Gävle Vatten är stora kun-
der till oss. Vi vill gärna
medverka i samband med
stora och seriösa organisa-
tioner. Vi kan gärna med-
verka igen, det här är rätt
forum för oss.”

Målgruppen
är helt rätt

Fullt nöjd med
vår annons

Jan Jonsson
VD
Gävle Luftbehandling

”Jag tyckte det var en trev-
lig tidning. Jag är fullt nöjd
med vår annons och med-
verkan. Jag kan tänka mig
att vara med igen om det
finns ekonomiskt utrymme.
Det var helt rätt målgrupp
för oss.”

Trevlig
och bra

Är lättläst, kortfattad och med fina bilder
I mars 2001 gav Gävle
Vatten ut den 16-
sidiga tidningen
”VATTEN – vårt vik-
tigaste livsmedel”.

Tidn ingen  t ryck tes  i
59.000 exemplar ,  ge-
nomgående i fyrfärg och
distribuerades till alla
hushåll och företag inom
Gävle kommun samt till

företagen i grannkom-
munerna  Sandviken ,
Hofors, Ockelbo, Söder-
hamn, Tierp och Älvkar-
leby.

VA-ledningen har po-

sit iva erfarenheter av
tidningen. Många inom
näringsl ivet  är  s to l ta
över den och annonsör-
erna fick bra respons på
sina annonser.

Här följer synpunkter
och omdömen från per-
soner som medverkade i
”VATTEN – vårt vikti-
gaste livsmedel”.

V a t t e n
vårt viktigaste livsmedelGÄVLE KOMMUN
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