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Bäste Kund! 

Haglöf & Nordkvist vill härmed informera om organisationsförändringar. 

Fredrik Dahl tog den 18 april över VD-posten i Haglöf & Nordkvist AB*, en ledande leverantör av 
produkter och tjänster för kontoret. Filip Nordkvist, delägare och en av grundarna till bolaget, lämnar 
efter 10 år över VD skapet och tar plats som aktiv styrelseordförande. 

Fredrik kommer närmast från Trafikverket där han arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling 
inom it och outsourcing. Fredriks yrkeserfarenhet är i huvudsak knuten till marknad och försäljning 
där han arbetet i olika säljande roller och som försäljningschef i IT- och Telecom branschen. 

”Haglöf & Nordkvist är ett välskött bolag med mycket goda förutsättningar att växa och utvecklas i 
takt med marknadens krav och förväntningar. Jag ser verkligen fram emot att bidra och leda Haglöf 
& Nordkvist utveckling mot framtida mål.” – Fredrik Dahl  

 

” Det känns både roligt och rätt att efter så lång tid som VD lämna över och ge någon annan chansen 
att föra företagsgruppen framåt . Fredriks erfarenheter och starka bakgrund passar väl in i våra 
planer på fortsatt tillväxt. 

Lite vemodigt såklart men samtidigt helt rätt! Vilken resa vi gjort! Och ändå är vi långt ifrån klara.  
 
Det jag är mest stolt över är att vi skapat en arbetsplats där det finns utrymme för eget initiativ och 
där frihet under ansvar råder. Stoltheten över att också varit med och bidragit till att sysselsätta över 
40 personer är en härlig känsla. 

Jag blir kvar i verksamheten genom aktivt styrelsearbete och framöver skall jag ägna det mesta av 
min tid åt affärsutveckling. Jag får helt enkelt ägna mig åt de frågor jag brinner mest för” – Filip 
Nordkvist 

 

Välkommen att kontakta oss om ni har några funderingar kring ovanstående förändringar eller något 
annat. 

Med vänlig hälsning 

Fredrik Dahl   Filip Nordkvist 
Haglöf & Nordkvist AB  Haglöf & Nordkvist AB 
023-459 36   023-459 91 
070-302 76 36   070-302 52 01 
fredrik.dahl@hagnor.se  filip@hagnor.se  
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Om Haglöf & Nordkvist: 

Haglöf & Nordkvist AB grundades 2006 av Hans Haglöf och Filip Nordkvist. Haglöf & Nordkvist AB 
verkar inom affärsområdena IT, Print, Telecom och kontorsmaterial och levererar lösningar från 
världsledande företag. Haglöf & Nordkvist AB erbjuder service och support till kunder över hela 
Sverige. Bland kunderna finns multinationella bolag, stat, kommun, landsting samt små- och 
medelstora företag.  

2015 omsatte Haglöf & Nordkvist AB koncernen ca 80 MSEK. 

www.hagnor.se 
 

*Haglöf & Nordkvist AB, Haglöf & Nordkvist i Uppsala AB, Eric Wermelin Communication AB, Roos 
Elektronik AB. 

 

 

 

Filip Nordkvist och Fredrik Dahl 
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