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GERTERIC LINDQUIST 
ÄR NY ORDFÖRANDE I IDRE HIMMELFJÄLL 

Gerteric Lindquist är sedan 1989 VD och koncernchef för NIBE Industrier AB. Bolaget 
är noterat på Stockholmsbörsen och har ett börsvärde på ca 40 miljarder kronor.  
Gerteric är Smålänning, född och uppvuxen i Eskilsryd strax utanför Nybro. Han är 
sedan 1988 bosatt i Markaryd tillsammans med sin fru Carol och de har tre vuxna 
barn. 

Efter studier till civilingenjör och civilekonom arbetade Gerteric under åren 1976 och 1977 på 
Handelssekreterarkontoret i Toronto, Kanada. Det var där han lärde känna Staffan Derning, 
sedermera grundare till Idre Himmelfjäll. År 2006 bildades bolaget Idre Himmelfjäll AB och 
Gerteric har sen dess varit styrelseledamot och delägare i företaget. 

Gerteric efterträder Torbjörn Wallin på ordförandeposten och Torbjörn tog i somras över VD 
rollen från Staffan Derning som då gick i pension. 

Idre Himmelfjäll - Sveriges första nya alpina storsatsning sedan 1980-talet    
Idre Himmelfjäll i norra Dalarna ligger inbäddat i storslagen fjällnatur med Burusjön, Städjan/
Nipfjällets naturreservat och Idre Fjäll som närmsta grannar.  

Idre Himmelfjäll är en snabbt expanderande fjäll- och året runt-anläggning med den unika 
tillgången till ett eget fjäll på 2 000 hektar. Med detaljplaneläggningstillstånd för en utbyggnad 
upp till 10 000 bäddar har Idre Himmelfjäll potential att bli en av Skandinaviens största 
fristående fritidssatsningar i fjällmiljö.  

Under de närmaste tre åren planeras investeringar för 1,2 miljarder kronor på anläggningen. 
Bland annat i boende, liftar, nedfarter och snökanoner. Invigning är planerad för julen 2019. 
Hittills är 200 tomter sålda och nyligen har företaget startat upp försäljning av ytterligare 170 
tomter. En- och flerbostadshus dominerar byggnationerna.  

-Vi är utomordentligt glada att vi nu fått Gerteric Lindquist som ordförande i bolaget säger 
Torbjörn Wallin. Gerterics långa och gedigna erfarenheter som internationell industriledare 
kommer nu väl till pass. 

-Jag är mycket medveten om turismens betydelse för Idreområdet och för hela Älvdalens 
kommun. Turismnäringen utvecklas i snabb takt genom att en lång rad lokala aktörer 
samverkar på ett fantastiskt sätt. Jag ser fram emot att fortsätta mitt engagemang i Idre 
Himmelfjäll på den inslagna vägen säger Gerteric i en kommentar.   

För ytterligare information kontakta:  

- Torbjörn Wallin, VD Idre Himmelfjäll AB. Tel: 070-649 12 89  

- Gerteric Lindquist, Ordförande Idre Himmelfjäll AB. Tel: 070-530 20 73  

torbjorn.wallin@idrehimmelfjall.se  /   www.idrehimmelfjall.se    
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