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Nya rekryteringar Nordic Flanges Group AB (publ.) 
 
Marita Sjödin lämnar sin anställning som platschef hos oss idag den 28 juni och vi tackar 
henne för hennes värdefulla insatser för Nordic Flanges AB i Själevad och önskar henne all 
lycka till i framtiden! 
 
Patrick Hellström tar därmed över ansvaret som platschef för Nordic Flanges fabrik i 
Själevad samtidigt som han behåller ansvaret som produktionschef.  
 
Den 5 augusti hälsar vi Emma Lundberg välkommen som kvalitetschef för fabriken i 
Själevad. Emma kommer närmast från Lättelement AB där hon varit miljö- och 
kvalitetsansvarig. Emma har en kandidatexamen från Umeå Universitet och är dessutom 
utbildad energispecialist från KYH. Emma kommer att rapportera direkt till mig och ingår i 
ledningsgruppen för fabriken i Själevad. 
 
Jag vill även passa på och hälsa Juho Niemi välkommen på Ferral Components OY som 
sälj- och marknadsansvarig för hela vår finska marknad. Juho börjar hos oss den 26 
augusti och han skall utveckla hela vår försäljning på den finska marknaden. Juho är 
ingenjör (mekanik) och har en mycket bred erfarenhet av teknisk industriförsäljning, främst 
inom OEM segmentet med försäljning av avancerade tekniska lösningar. Juho kommer att 
utgå från Tampere, Finland, och rapporterar till Johan Isaksson, försäljningsdirektör Nordic 
Flanges Group AB. 
 
Frederik von Sterneck 
VD och koncernchef 
 
Om bolaget: 
 
Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att 
med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att 
uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på 
både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen 



kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och 
agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment.  
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Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North, 
Stockholm.  
 
Vår certified advisor är Mangold Fondkommission AB – tfn. 08-503 015 50 – CA@mangold.se 
 


