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Mäklarringen förstärker sin styrelse med digital kompetens
Mäklarringen har valt en ny styrelse. Nyinvalda är Göran Grell, VD och styrelseordförande i
Rese-Konsulterna, nordens största grossistföretag inom resebranschen. Samt Johan Englund,
medgrundare och marknadschef för Lekmer.com som är nordens ledande nätbutik för
barnfamiljer.
Mäklarringen är en medlemsägd mäklarkedja med närmare 65 butiker i Sverige samt bobutiker i
Spanien, Cypern och Turkiet. Planerna för framtiden är fortsatt offensiv. Nu har en ny styrelse valts
med två externa ledamöter, styrelseproffsen Göran Grell och Johan Englund.
–

Det är hedrande att få vara med och utveckla Mäklarringen. Företaget har mycket goda
kundrelationer och ett starkt entreprenörskap. Med min erfarenhet av digital kommunikation
och digitala affärer kan jag bidra till att utveckla Mäklarringens erbjudande och koncept för att
möta nya kundbeteenden och en bransch i förändring, säger Johan Englund.

–

De enskilda enheterna i Mäklarringen är entreprenöriellt drivna egenföretagare. Det ger en
enorm dynamik och skapar en nybyggaranda. Mäklarringen är också lite av en under-dog efter
de stora drakarna. Vi kan därför ta ut svängarna lite mer och utmana på ett aggressivare sätt.
Branschen står inför en tydligare konsolidering. Här ska Mäklarringen ta lead, säger Göran
Grell.

Övriga i Mäklarringens styrelse är:
Göran Swederus, VD för Comfort – ordförande
Georg Kanegärd, butiksägare Mäklarringen – ledamot
Pia Ponti, butiksägare Mäklarringen – ledamot
Helene Dahlbäck, butiksägare Mäklarringen - ledamot
Eva Lundqvist, pressansvarig och butiksägare Mäklarringen - ledamot
–

Kombinationen försäljning, marknadsföring, ledarskap, strategi, entreprenörskap och digital
utveckling är en viktig förutsättning för oss på Mäklarringen och speciellt i den offensiva fas
vi befinner oss i just nu. Där kan både Johan Englund och Göran Grell bidra med mycket,
säger Mats Limnefelt, VD för Mäklarringen.

För mer information kontakta:
Göran Grell, VD och styrelseordförande Rese-Konsulterna och styrelseledamot Mäklarringen.
Tel 0705 617 040
E-post: goran.grell@maklarringen.se
Johan Englund, grundare och marknadschef för Lekmer.com och styrelseledamot Mäklarringen
Tel 0708 949 004
E-post: johan.englund@maklarringen.se
Mats Limnefelt, VD
Tel: 0705 943 889
E-post: mats.limnefelt@maklarringen.se

Mäklarringen bildades 1981 och är en av få rikstäckande och medlemsägda mäklarkedjor i landet. Idag har
kedjan närmare 65 butiker över hela Sverige samt butiker i Spanien, Turkiet och Cypern. I över 35 år har vi
hjälpt våra kunder med trygga bostadsaffärer. Alla våra mäklare är specialister på sin lokala marknad.
Läs mer på www.maklarringen.se

