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Nya regionchefer på Imtech Elteknik 

Stefan Amnehagen och Filip Eriksson utses till Regionchefer för Imtech Automation respektive 
Elteknik Väst från och med februari 2016. Både Stefan och Filip kommer från befintliga roller 
inom Imtech Elteknik och båda tillsättningarna är ett led i Imtechs satsning på ledarutveckling. 

Stefan har 25 års erfarenhet från olika roller inom Automation i befattningar som tekniker, 
projektledare, filial- och affärsområdeschef. Som affärsområdeschef för Imtech Automation har Stefan 
gedigen erfarenhet av kunddriven affärsutveckling, att leda verksamheter och ett väletablerat nätverk. 
Stefan tillträder rollen den 1 februari, 2016. 

Filip har över 15 års erfarenhet från olika roller inom segmentet Elteknik i befattningar som elektriker, 
projektledare och filialchef. Som projektledare och filialchef i Väst har Filip ett enastående renommé 
bland kunder såväl som hos kollegor kombinerat med ett välutvecklat nätverk i regionen. Filip 
tillträder rollen den 1 februari, 2016. 

- I vårt arbete med att fortsatt vinna ytterligare kunders förtroende och vidareutveckla Imtech 
Elteknik är det viktigt med en modern ledarstil, branscherfarenhet och ett utvecklat affärsmannaskap. 
Kriterier som Stefan och Filip på alla sätt uppfyller, säger Fredrik Allthin, VD Imtech Elteknik. 

– Jag är både hedrad och glad åt förtroendet att få ta helhetsansvaret för att leda ett så kompetent och 
spännande område som Automation in i framtiden, säger Stefan. 

– Jag ser stor utvecklingspotential i region väst och gläds åt förtroendet att få leda en så ambitiös och 
kunnig grupp människor mot nya mål, säger Filip. 
 
- Rekryteringarna av Stefan och Filip är också ett starkt bevis för att vi inte behöver gå utanför vår 
egen organisation för att hitta de mest kompetenta och nytänkande personerna i branschen. Med 
vetskap om vad de båda kan bidra med ser jag fram emot att lämna över Automations respektive Västs 
fortsatta utveckling i deras händer, säger Fredrik Allthin, VD Imtech Elteknik. 

Om Imtech Nordic: 
Imtech Nordic, med huvudkontor i Stockholm, är en komplett installations- och servicepartner med 
verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Som en ledande aktör på den nordiska marknaden erbjuder 
vi en rad produkter och tjänster inom värme & sanitet, elteknik och ventilation under varumärket 
Imtech Nordic. Vi omsätter ca 7,8 miljarder kronor, har drygt 5 000 medarbetare och är etablerade på 
ett hundratal orter. För mer information: www.imtech.se. 
 
 
För mer information kontakta: 
Thomas Rebermark, Informations- och Marknadschef, Imtech Nordic AB 
tel: 010-475 39 81, e-post: thomas.rebermark@imtech.se 

http://www.imtech.se/

