Upptäck Tierp
”Förväntningarna var höga och de infriades”

I oktober 2006 utgav Tierps kommun, för fjärde gången, tidningen ”Upptäck
Tierp” i 20 000 exemplar.
– Förväntningarna var höga och de infriades. Det som jag är mest nöjd
med är ett enkelt och effektivt genomförande utan krångel. Proffsigt utfört,
säger en nöjd kommunchef Per Nordenstam.
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”Jag hade ganska höga förväntningar vilka
jag tyckte blev infriade. Det var bra att kommunens nya organisation tydligt förklarades
i tidningen och att de nya nyckelpersonerna
var tydliga så att kommunmedborgarna får
ett ansikte att känna igen. Tidningen hade
också en vacker framsida.”

”Mycket bra - men förväntningarna var inte
annat heller. Förväntningarna var höga och
de infriades. Det som jag är mest nöjd med
är ett enkelt och effektivt genomförande utan
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”Resultatet blev bättre än förväntat, speciellt
mixen av artiklar från både näringslivet och
kommunen. Upptäck Tierp visar en bra bild
av vad som händer i Tierp.”
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Mer kundorienterad organisation

I flera artiklar berör den nya kommunorganisationen som ska vitalisera den kommunala
demokratin och göra kommunens verksamhet
mer kundorienterad. En artikel berörde det nya
Medborgarkontoret som ska förenkla för medborgarna att få adekvat service.
Merike Kalholm är chef för den nya enheten:
– Resultatet blev bättre än förväntat, speciellt mixen av artiklar från både näringslivet
och kommunen. Upptäck Tierp visar en bra
bild av vad som händer i Tierp.

verksamhetschef
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