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Lördagen den 22/11 hade HangOn AB öppet hus för allmänheten, en tillställning som lockade 
över 400 personer och var en stor succé. Firandet fortsatte även under tisdagen den 25:e november 
och då med inbjudna kunder, leverantörer med flera. De blev guidade runt i produktionen och 
som avslutning på dagen fick de lyssna på en föreläsning av skidlegenden Thomas Fogdö, som 
pratade om prestationer och motivation.

Finnveden Säljkrafts Johan & Jonas intervjuade vd Petter Törefors om de 25 åren hittills – från 
början i ett garage i Hillerstorp till idag ett bolag över hela världen. Och siktet är inställt på fortsatt 
expansion i framtiden.

25-års jubileum 
på HangOn

Alessia Venturi och Francesco Stucchi från den seriösa ytbehand-
lingstidningen ”International Paint & Coating Magazine” hade 
kommit till HangOn enkom för att fira 25 års jubiléet. Redaktörer-
na var mycket imponerade av vad de fick se och höra.

Fredrik Lindhe och Urban Carlsson (Electrolux Laundry System Sweden) 
uppskattade det långvariga samarbetet med HangOn som hade resulterat i 
många bra lösningar. Christer Johansson från Crescocito uppskattade 
programmet.

Teija Koppelo (HangOn) förevisade en plottermaskin för  
tillverkning av etiketter i olika format.

Håkan Törefors var nöjd med jubiléet 
och kände glädje i att HangOn står på 
en stabil grund och samtidigt drivs av 
kreativitet och utmaningar med att 
finna nya lösningar på sina kunders 
problem.

Petter Törefors, HangOn tillsammans med 
Thomas Fogdö var nöjda med dagen. In-
för ca 100 personer gjorde Petter en his-
torisk återblick som började med att hans 
farfar böjde de första lackringskrokarna 
1977. Sagan HangOn fortsatte 1989 i och 
med att Håkan Törefors tog över och i 
dag är HangOn ett stabilt företag med en 
tillväxt på 15 %.
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