
Älvdalen 4 juli  

Torbjörn Wallin tar över som VD för 
Himmelfjäll 
Sista juni lämnade Staffan Derning Idre Himmelfjäll, projektet han brunnit för och som han i 
med- och motvind lotsat fram till ett fjäll som nu tagit fart mot en stor skidanläggning på 
allvar. Till julen 2019 ska också den nya skidanläggningen öppnas för ordentlig skidåkning. 
Det gör den nu med Torbjörn Wallin som ny VD. 

 
Torbjörn Wallin ny VD för Idre Himmelfjäll. 
Bild: Nisse Schmidt 

Torbjörn Wallin fostrades under tio år som marknadschef på Idre Fjäll, för att sedan driva 
Orsa Grönklitt, som VD under åren 2003-2013. 

Efter åren på Grönklitt rekryterade Himmelfjälls VD Staffan Derning Torbjörn som arbetande 
styrelseordförande. 

Nu står det klart att Torbjörn också blir Himmelfjälls nye VD. 

– Under en period kommer jag att dubblera och vara både ordförande och VD. Vi kommer att 
kalla till en extra bolagsstämma för att kunna välja en ny ordförande, säger Torbjörn Wallin, 
sedan nyheten släpptes på tisdagseftermiddagen. 



Idre Himmelfjäll har under flera haft en enkel knapplift men verksamheten har varit helt 
fokuserad på att sälja tomter. I nuläget är 180 tomter sålda och ett femtiotal hus redan byggda 
eller under uppförande.  

 
Arkitekt Anders Björklund och Torbjörn Wallin med den reviderade ritningen över det snabbt 
växande skidområdet. 
Bild: Nisse Schmidt 

Till julen 2019 ska Himmelfjäll vara redo att öppna som en skidanläggning med flera 
nedfarter, liftar och även en kopplad stollift. Där ska då också finnas ett snöläggningssystem 
på plats. 

– Det jobb som nu sker handlar om att bygga infrastruktur med vägar, men efter nästa vinter 
drar byggnationen igång på allvar. 

– Det utvecklingsprojektet vi nu drar igång har ett värde på över en miljard kronor över tre år, 
berättar Torbjörn Wallin. 

Då ska det utöver nya nedfarter, skidliftar och snösystem finnas 2600 bäddar 

Idre Himmelfjäll, som ligger på fjället Hemmeråsen, omfattar 2000 hektar blir den första stora 
satsningen på ett helt nytt skidområde sedan Romme Alpin och Kläppen öppnades på 1980-
talet. 

Målet för Himmelfjäll är en skidanläggning med 10 000 bäddar och tillhörande service. 



 
Torbjörn Wallin tar nu över efter Staffan Derning som VD för Idre Himmelfjäll. 
Bild: Nisse Schmidt 

Staffan Derning kvarstår i styrelsen som styrelsemedlem och är fortsatt en av delägarna i Idre 
Himmelfjäll. 
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