
Upptäck Tierp

Sedan årsskiftet har Tierps kommun ett nytt oppositionsråd. Cata-
rina Deremar är nummer tre i en rad av kvinnliga oppositionsråd
i kommunen. Hon är ny i just denna roll, men det betyder inte att
hon är oerfaren i politiken.Att starka centerkvinnor nästan blivit ett begrepp säger hon är
tack vare ett aktivt kvinnoförbund.– Säger centerkvinnorna att det ska bli så då blir det så, säger
Catarina Deremar med glimten i ögat.

Midroc Electro AB är med sina 13 medarbetare det största eltek-
nikföretaget i Tierps kommun.Företagets affärsidé är framför allt att satsa på kvalitet. Ett pågå-
ende projekt är att installera all stark- och svagström i Högbergs-
skolans huvudbyggnad, vilket Göran Stoll håller på med på bil-
den. Det är också Midroc som försett Tierpsbyggens lägenheter
med bredbandsuppkoppling.
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www.tidning.net

Högbergsskolan har fått en rejäl ansiktslyftning. Bland
annat har yrkesprogrammens slitna lokaler fått ljus och
rymd, miniaulor har utformats och matsalen har fått en
liten scen.

Ombyggt lärocentrum i funktionell kostymOmbyggnaden, som beräknas vara helt klar under 2004,
har föregåtts av ett noggrant programarbete för att slutre-
sultatet ska motsvara de behov och önskemål som fram-
förts. Programarbetet har skett i samarbete mellan arki-

tekter, beställare och personal och hittills är alla nöjda
med de delar som är färdiga.   På bilden: Tobias Larsson och Mattias Jansson på For-
donsprogrammet svetsar avgassystem.           – se mitten –
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TimeCode är ett alldeles nytt system för att med hjälp av streckko-
der göra hemtjänsten mer effektiv. Systemet har utarbetats i sam-
arbete med Tierps kommun, AirClic och Precio och är det första i
världen att användas inom hemtjänsten för tids- och åtgärdsregist-
rering. Intresset för TimeCode är stort, både inom Sverige och
utomlands och flera efterföljare lär komma.

Först i världen

– Sidan 12 –

Tidningen som trycktes i fyrfärg 
distribuerades till samtliga hushåll 
och företag inom Tierps kommun 
samt till kontor i Uppsala, Heby, 
Gävle, Älvkarleby och Östham-
mar. Upptäck Tierp är ett instru-
ment att sätta Tierp på kartan 
och visa på konkreta exempel på 
ortens positiva utveckling, expansions-
kraft och framtidstro.

Allt är möjligt i Tierp
Responsen från näringslivet har varit positiv.

– Texten om Habia Cable blev mycket trev-
lig och faktamässigt korrekt, vilket vi upp-
skattar mycket. Tidningen i sig är trevlig, ger 
ett positivt intryck då det är gott om klara fär-
ger i trycket, vilket stärker känslan av att allt 
är möjligt i Tierp, förklarar Gertrud Edström, 
personalchef, Habia Cable
Elisabeth Mårtensson Gustafsson är klinik-
chef på Folktandvården i Tierp:

– Jag tycker tidningen blev bra och är nöjd 
med Folktandvårdens annonsinformation.

Personalen tyckte det var kul
För en del företag är tidningen ett bra forum 
för att föra fram nyheter på marknaden, för 
andra är en annons ett sätt att tydliggöra före-
tagets framgångar och lyfta fram personalens 
insatser. 

Tina Bengtsson äger Hujjas Care & Share AB:
– Det blev bättre än vad jag hade trott, jag 

vet inte vad som skulle kunna göras annorlun-
da. Personalen tyckte det var kul.
Även flera internationellt verkande stålföretag 
medverkade i kommuntidningen.

– Resultatet blev som det var förväntat, sä-
ger exempelvis Ove Hedqvist, vd Åkers Rolls.

En vacker och tuff tidning
Flera medverkande uppskattar en snygg slut-
produkt, ett effektivt och smidigt genomför-
ande samt en tidning med stort genomslag hos 
läsarna.
Anette Gustavsson är ansvarig för att mark-
nadsföra Tierpsbyggens bostäder i Karlholm:

– Jag tycker att tidningen blev bra. Lite tuffa 
och annorlunda rubriker som jag tror lockade 
till läsning. Verkar som många har läst den ef-
tersom jag fått en del kommentarer. Vill näm-
na att tryck och färger var bra.
Hennes kollega, Anna Ahlin, miljö- och kva-
litetssamordnare på Tierpsbyggen tycker att 

”Jag hade ganska höga förväntningar vilka 
jag tyckte blev infriade. Det var bra att kom-
munens 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.”

”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.”

”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 
krångel. Proffsigt utfört” 

Vacker framsida Proffsigt utfört Visar upp en bra bild

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.

de höga förväntning-
arna uppfylldes:

– 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.
Båda får medhåll av Monica Stork på företaget 
Syltkrukan och nätverket TämnarTurism:

– Speciellt bildkvaliteten var bra. Det var 
enkelt och smidigt att få till både text och bild-
material.

Mer kundorienterad organisation
I flera artiklar berör den nya kommunorgani-
sationen som ska vitalisera den kommunala 
demokratin och göra kommunens verksamhet 
mer kundorienterad. En artikel berörde det nya 
Medborgarkontoret som ska förenkla för med-
borgarna att få adekvat service.
Merike Kalholm är chef för den nya enheten:

– Resultatet blev bättre än förväntat, spe-
ciellt mixen av artiklar från både näringslivet 
och kommunen. Upptäck Tierp visar en bra 
bild av vad som händer i Tierp.

”Förväntningarna var höga och de infriades”
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Barn och föräldrar till-sammans i nytt hus

Tryggare kan ingen vara än i Tierp

– Se sidan 6 -

Tierps industrier ger många ungdomar framtidstro

Se sidan 12 -

upptäck tierp

Allt är möjligt i Tierp

Tierps företag i topp i Sverige – Jennie sätter ytterligare fart på näringslivet. – Se sidan 12 –

Mer makt åt de folkvalda och fokus på medborgarnytta i den nya kommunorganisationen. 
– Se mitten –

En-väg-in i Tierp Efter nyår blir kontakten med kommunen så mycket enklare. 
– Se sidan 8 –
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