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Förvaltningsledare 

Under året som gått har föreningen anställt två nya, kompetenta och erfarna förvaltningsledare, Ulf 

Timerdahl och Thomas Wennersten. 

 

Ulf Timerdahl 

 

Ulf Timerdahl lång karriär som både VD, IT chef och konsult med en omfattande kunskap i både 

utveckling och förvaltning av IT tjänster. Ulf är erfaren ledare och har verkat i koncernledningsroller 

och chef både på säljar- och köparsidan inom IT. I bagaget finns avancerad förändringsledning och att 

utveckla ledarroller i ledningsgrupper, bland från ansvar för ledarutvecklingsprogram och utbildningar.  

 

Ulf har verkat i stort och smått som projektledare och utredare men även med digitalisering på hög såväl 

inom flera branscher, både privat och offentlig sektor. Verksamhetsorten är Stockholm och Strängnäs. 

Ulf är gift med två barn, kopplar av i skog och mark, ofta i sällskap med goda vänner. 

 

Thomas Wennersten 

 

Thomas är en erfaren och kompetent ledare och utvecklare med fokus på IT och Digitalisering, med 

stort kontaktnät och erfarenhet från både offentlig sektor och industri. Så här säger Thomas: 

- Jag befinner mig mitt emellan tekniken och verksamhetsnyttan. Mitt fokus är delat, ett engagerat 

förvaltningsarbete är för mig lika viktigt som att hitta och utveckla nya digitala tjänster till nytta för så 

många som möjligt. Mina olika yrkesroller har gett mig bred kompetens med förståelse för allt från 

grundläggande IT-infrastruktur till utveckling, förvaltning och projektledning. Min geografiska 

placering är en liten ort som heter Väne-Ryr, den ligger mellan Vänersborg och Uddevalla. Fritiden 

ägnas mycket åt familjen och gården med odling och olika byggprojekt, men jag tycker också om att 

laga mat och läser en hel del. Ett nyvaknat intresse är kartografi där jag deltar i en online utbildning och 

lär mig, utöver GIS och annat roligt, att man aldrig är för gammal att lära nytt. 

 

Verkställande tjänsteperson 

Nuvarande verkställande tjänsteperson, Britta Sandblom har i samband med sin pensionering beslutat att 

kliva av från rollen som verkställande tjänsteperson efter årsmötet. Som ny verkställande tjänsteperson 

har styrelsen beslutat tillsätta nuvarande förvaltningsledare Ulf Timerdahl. Britta kommer dock fortsatt 

att finnas tillgänglig för Ulf och föreningen. 

 

Välkomna 

Sambruk hälsar Ulf och Thomas varmt välkomna! Vi önskar Ulf lycka till i sin nya roll!  


