
Lingmerths är en kvalificerad partner för rådgivning och bokning av resor och möten. Det som förenar våra olika 
delar av verksamheten är att vi alla jobbar för att få människor att mötas, oavsett om det är via flyg, bil, ett 
mindre möte eller stort event. Lingmerths är en av Sveriges äldsta aktörer i branschen, och är just nu inne i en 
spännande utvecklingsfas. Bolaget står på stabil finansiell bas, och har långsiktiga ägare med tydligt sikte på 
framtidens möjligheter. Läs mer på www.lingmerths.se och följ oss I sociala medier.  

 

Med ett tydligt sikte framåt kliver Lingmerths nya VD ombord på resan 

 

Helena Zar Vallin, VD på svenska Handelskammaren i Jönköpings län, blir ny VD på Lingmerths och 
kommer utveckla och framför allt driva företagets framtidsresa, i en bransch med både utmaningar 
och möjligheter.  

Helena är en känd profil i Jönköpings län och hennes gedigna erfarenhet inom näringslivsfrågor, 
organisationsstruktur och möteskultur kommer skapa förutsättningar och möjliggöra en spännande 
framtid för Lingmerths. 

 

”Det händer mycket i vår bransch och i omvärlden, därför väljer vi att satsa på 
en person med bred kunskap inom organisationer, företagskultur, 
näringslivskännedom samt stort kundfokus.  

Vi är oerhört glada över att Helena valt uppdraget som VD på Lingmerths. Hon 
har ett långsiktigt tänk som skapar stabilitet och trygghet för företaget och hon 
är van att leda och flytta fram positioner. Dessa faktorer tillsammans med tydligt 
ledarskap är viktiga för vår fortsatta tillväxtresa”, säger Peter Eklund, 
styrelseordförande på Lingmerths Resebyrå AB. 

 
 
 

 
”Jag ser verkligen fram emot att få påbörja det 
här uppdraget tillsammans med Lingmerths. 
Både för resan tillsammans med företaget, som 
är mycket intressant i sig, och för den 
utveckling som branschen har framför sig -  
den ska bli spännande att få följa, arbeta med 
och påverka”, säger Helena Zar Vallin. 
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Organisationen ser fram emot hennes tillträde och hälsar Helena varmt välkommen på den 
gemensamma resan. 

 

Frågor? 
Kontakta Lingmerths styrelseordförande Peter Eklund, 010-122 67 00,  peter.eklund@lingmerths.se 
 

http://www.lingmerths.se/
mailto:peter.eklund@lingmerths.se

