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Min drivkraft och vision:

Glädje – Passion – Kunskap
2018-12
– Pågående
Verksamhetschef på 75% Bräcke Folketshus förening. Mitt uppdrag handlar om att leda och
utveckla föreningens verksamhet och dess roll i samhället. Bräcke Folketshus Föreningen har till
ändamål att i egna eller förhyrda fastigheter bedriva uthyrning av lokaler; erbjuda service i form
av fastighets- och skolnära tjänster; bedriva matentreprenad och restaurangverksamhet;
tillhandahålla samlingslokaler och kulturella evenemang. Vi omsätter idag 18,9 miljoner och har
16 medarbetare
2014-06
– Pågående
Ägare och konsult i bolaget Transportexperten i Skandinavien AB (namnändrat från
Visionskraft AB 2021-01) bolaget arbetar särskilt med inriktning på processer inom främst
transport och kommunikation samt uppdrag kopplade till tillväxt och utveckling för företag och
organisationer. Inom ramen för detta bolag finns följande större uppdrag som referenser för
min egen del.
•

2017-01 – Pågående
50% delägare i Jengel Förlag AB. I det bolaget sysslar jag främst med avtal, ekonomi och
hantering av vår webshop; jengel.se och sverigepussel.se. Jengel Förlag har en mängd
spännande litteratur kopplat till Jämtland och Härjedalens kulturarv.

•

2015-07 – 2017-03
Konsult i AB Jämtlands Tidning. Start av en ny lokal nyhetstidning i Jämtland, där vi gick
från 0 prenumeranteter – 3000 prenumeranter och rätt till uppbärande av Presstöd
under min tid som VD och verksamhetsutvecklare.

•

2014-12 – 2015-11
Processledare för Näringslivsinitiativet Samling Näringsliv ett uppdrag att leda
processen att ta fram en ny näringslivsplattform.

2013-02 – 2014-06
Besöksnäringsstrateg, Östersunds Kommun med bland annat ansvar för upphandling och
uppföljning av kommunens turistbyråverksamhet och profil/marknadsarbete mot
besöksnäringen, samt framtagande av en evenemangsstrategi. Jag var också ansvarig
processledare för kommunens arbete med att ta fram en ny tillväxtplan. En tillväxtplan som
2016-11 nominerades och belönades med Design S-pris ”Mer Östersund” och vann i kategorin
"hållbart samhälle".
2007-01 – 2013-02
VD i Östersund Turist & Kongress AB, ett kommunalt aktiebolag med uppgift att utveckla
turismen i Östersund. Omsättning drygt 20 miljoner med 10 årsanställda. Jag har under mina 6
år som VD och turistchef i Östersund arbetat mycket med att praktiskt och konkret stöttat våra
små och medelstora företag inom besöksnäringen med olika marknadsförings-, nätverks- och
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utbildningsinsatser. En mission jag också haft under mina år har varit att engagera näringen mer
i hela destinationens utveckling och jag kunde med glädje se att näringen bildat ett näringslivsägt destinationsbolag som enligt plan tog över verksamheten i Östersund Turist & Kongress från
och med 2013-01.
2004-01 – 2006-12
Näringslivschef i Östersunds kommun. En fantastiskt rolig tid då vi tillsammans vände
Östersund från ”Garnisonsstaden” till ”Vinterstaden”. Det var en mycket spännande tid med
mängder av samverkan på allt från nationell och regional politisk nivå till många spännande
utvecklingsprojekt tillsammans med näringslivet.
1998-04 – 2004-12
Jag började som kvalitetsansvarig och avancerade till platschef på Tandsbyns Tryckeri AB med
ett 60-tal anställda. En utvecklande tid med mycket fokus på kvalitets- och miljöarbete, samt på
utveckling och processeffektivisering men också på kompetensutveckling för personal och
ledning. Under mina sista 2 år flyttade vi en stor del av koncernens tryckeriverksamhet från
Bromma till just vårt tryckeri i Tandsbyn.
Före 1989
Arbetade jag på några mindre företag med allt från jobb som produktionsassistent på Svensk
Stuguthyrning AB till hotellreceptionist på Smögens Havsbad, Köja Fjällhotell och Scandic samt
försäljning och kontorstjänst på Årald Moden AB och Bil och Traktor AB
Styrelsearbete:
Styrelseordförande i Locknekraterns ek förening 2013 - 2018
Ledamot i Valberedning för Kreditgarantiförening Norr 2015 - 2017
Ledamot Trångsviksbolaget AB, 2012 – 2014
Ledamot PEAK Innovation AB, 2012 – 2013
Ledamot Jämtland Härjedalen Turism ek. för, 2005 – 2013
Ledamot samt President Frösö Rotary 2010-2012
Utbildning:
Högskoleutbildning från Turism- och Rekreationslinjen i Östersund med inriktning på
företagsekonomi 1983-1985
Fristående kurser på i samband med utveckling av olika arbetsuppgifter, tex översiktlig juridik
10p, arbetsrätt 10 p, miljö- och kvalitetsledning 10p, organisation 10p och internationell
marknadsföring 15p, Journalistik 7,5 p.
Jag har också haft förmånen att inom mina olika arbeten fått interna och externa utbildningar
kopplade till utveckling av mina arbetsuppgifter men som också gynnat mig som person så som
ledarutvecklingskurser både i privat regi samt i kommunal regi.
Med vänliga hälsningar

