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Örsjö Belysning
förstärker med ny VD
Örsjö Belysning i Nybro, ett av Sverige
ledande företag och varumärken
inom dekorativ belysning för offentlig
och privat miljö byter VD.
Styrelsen i Örsjö Belysning AB har utsett Fredrik
Ehrnström till ny VD från och med 10 augusti 2020.
”Det är mycket glädjande att Fredrik accepterat
rollen som VD för Örsjö Belysning. Fredrik har
redan en mycket god inblick och ett stort hjärta för
företaget genom sina år som Styrelseordförande
för Örsjö Belysning. Han har dessutom en
lång och gedigen nationell och internationell
erfarenhet från inredningsbranschen genom
sina tidigare roller både hos börsnoterade
koncerner och familjeföretag inom vår bransch.
Fredrik har den erfarenhet, engagemang och
kompetens som vi sökte för att utveckla Örsjö
Belysning vidare och det känns extra kul att det
är en person vi känner väl sedan tidigare” säger
Roland Hjalmarsson, som nu lämnar VD posten
för att anta rollen som Styrelseordförande.
Fredrik kommer närmast från rollen som Export
Director för Lammhults Möbel AB, och har
bland annat även erfarenhet som VD inom ITAB
koncernen och Försäljningschef för Materia AB.
”Jag ser verkligen fram emot att anta rollen som
VD för Örsjö Belysning. Genom mitt arbete
inom styrelsen har jag lärt känna ett otroligt
fint företag med stolta hantverkstraditioner där
kvalitet och design står i främsta rummet.
Jag har lärt känna Roland och Peter Hjalmarsson
som jag uppskattar mycket både som personer
och kompetenta ambassadörer för Örsjö
Belysning. Jag ser en stor potential i vidare

utveckling av bolaget tillsammans med alla
duktiga medarbetare i Nybro.” säger Fredrik.
I samband med detta antar Peter Hjalmarsson
samtidigt en ny roll som Supply Chain & Design
Manager med tydligt fokus på effektiva och
hållbara flöden och designutveckling.
Örsjö Belysning har drygt 70 års erfarenhet
av hantverksproducerade produkter i nära
samarbete med Sveriges mest erkända formgivare.
Alla armaturer designas för långvarighet,
produceras lokalt och distribueras med
miljöcertifierade transportmedel. Produkterna
finns representerade i Nationalmuseums
samlingar och i renommerade inredningsbutiker,
både nationellt och internationellt. Flera av
produkterna räknas redan som designklassiker
och hittas både i historiska miljöer som t ex
Operakällaren och Konserthuset och i samtida
inredningar på uppmärksammande restauranger
som Taverna Brillo och Allmäna Galleriet.
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