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1991 - 1993 El- Teleteknik
Under gymnasieåren läste jag ellära, elektronik och styr
och reglerteknik. 

1993 Extra Ellära
Det fanns en möjlighet att lära sig mer inom ellära och även 
praktik, det läste jag under 1993. 

1995 - 2006 ERICSSON AB
Här började jag som testare första året och sedan utvecklade
jag mig och bytte jobb inom företaget. Inom produktionen jobbade
jag med följande:
- Testare
- Reparatör
- Tekniker

Sedan på tjänstemannasidan:
- Engeneering Change and release manager
- Projektledning

2006 - 2008 Formab Data & Design AB
Jag avslutade min anställning på Ericsson för att börja jobba med
design och web i företaget Formab Data & Design AB

2008 - 2010 Next Step Media AB
Jag och två andra startade reklamföretaget Next Step Media där vi
jobbade med både web och storformat mm.

2010 - 2018 AndyMedia
Mitt egna bolag som jag har än idag där jag utvecklar hemsidor till
företag och hjälper dem med de problem som kan dyka upp på webben.

2012 - 2015 Tierp Reklam AB
Jag och en vän startar reklamföretaget Tierp Reklam AB och jobbar 
med grafisk design, storformatstryck, skyltar, bildekorer, arbetskläder
 och mycket annat inom reklam. 

2015 - 2018

datorkunskap
officeprogram

photoshop
illustrator

SPRÅK

svenska
engelska VOLLEYBOLL

P&T Reklam AB
Detta företag köper vi under Tierp Reklam AB och driver vidare under
P&T Reklam. Företaget är fortfarande välmående och aktivt.

2018 - 2020 Perfekt Reklam AB
Startar upp och bygger upp ett helt nytt företag i samma bransch som
tidigare som går med mycket bra vinst.

FAMILJEN GOLF NATURLIV

Jag är en kille mitt i livet som lever ensam med 
mina två döttrar, 12 och 17 år, som jag har 
hemma varannan vecka.  Jag har hunnit med en 
hel del i livet redan, både inom min yrkesmässi-
ga karriär som idrottsliga karriär. 

Som person är jag öppen, glad och har lätt att 
möta människor. Inga problem med att lägga i en 
extra växel när det behövs och räds inte 
förändringar. 

Ni kan läsa mer om mig, vad jag gjort och hur 
jag är som person i mitt personliga brev.

KORT


