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Forsbergs Fritidscenter AB
förstärker Ledningsteamet

Styrelsen har nu utsett Andreas Hermansson som ny VD för Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB och han förväntas
tillträda tjänsten under Våren 2012. “Under Processen så har vi haft Förmånen att möta många duktiga personer,
men där valet slutligen föll på Andreas då hans formella bakgrund och inte minst personlighet matchar Företagets
Värderingar och Framtida utmaningar.” Leif West Styrelseordförande.
Andreas har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg och har arbetat närmare 10 år inom revisionsoch konsultbranschen,varav de senaste fyra åren på PwC. Utöver hans bakgrund som ekonom har Andreas ett stort
Intresse för, och erfarenhet av försäljning och affärsutveckling.
”Forsbergs är ett välskött bolag med ett starkt Varumärke – den Ledande Aktören på en mycket intressant och
växande marknad – där allt fler väljer att ha husbil och husvagn som medger frihet och rörlighet.
Min ambition är att fortsätta utveckla Bolaget enligt nuvarande Strategi, med målet
att expandera och bidra till att fler människor får upptäcka tjusningen och fördelarna med mobilt fritidsboende.
Jag ser fram emot att, tillsammans med personalen och Inter IKEA Investments, leda Forsbergs in i framtiden”
säger Andreas i en kommentar.
”Med Andreas som VD, förstärker vi Företaget ytterligare” säger Christian och Mathias Forsberg.
Andreas är 35 år, bosatt i Göteborg, gift och har barn. På sin fritid ägnar han sig gärna åt löpning, åker längdskidor
Och umgås med familj och vänner.

Varmt Välkommen, Andreas
Om Forsbergs Fritidscenter
Forsbergs är en av Sveriges ledande försäljare av husbilar och husvagnar, med en omsättning om ca 330 Mkr.
Bolaget grundades 1991 och har vuxit med ca 20% årligen sedan starten. Företaget är beläget i västsvenska Hyssna, mellan Göteborg, Borås och Varberg.
Forsbergs är ensam svensk importör av tre husbilsmärken: Concorde, Frankia och Hobby samt Återförsäljare för Världens mest sålda Husvagnar - Hobby.
I företagets 6 000 kvm stora utställning finns alltid 200 fordon i lager.
Sedan början av 2012 finns Forsbergs Fritidscenter även i Bjuv (tidigare Widlunds Husvagnar) I Bjuv finns Hela Företagets sortiment kompletterat med Husvagnar från Svenska Kabe.

För vidare Information vänligen kontakta:

Mathias Forsberg
0320-305 51 eller mathias@forsbergsfritidscenter.se
Christian Forsberg
0320-305 52 eller christian@forsbergsfritidscenter.se

Leif West (Styrelseordförande)
0704-12 96 45 eller leif.west@gelba.se

Forsbergs News är ett löpande Nyhetsbrev från Forsbergs Fritidscenter

