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Ny bilistordförande vill inte ha folkomröstning om förbifart Stockholm   

Olof Karlberg, Vimmerby utsågs på Motormännens kongress till ny ordförande efter  
Bertel Österdahl.  
- Det ska bli stimulerande att få jobba för Motormännen. Den vikigaste frågan just nu är att få 
stopp på det rödgröna förslaget att folkomrösta för eller emot Förbifart Stockholm. Vi måste ha 
Förbifarten, säger Motormännens nytillträdda ordförande Olof Karlberg.  

Motormännen är Sveriges största bilistorganisation med ca 120 000 medlemmar. Organisationens 
viktigaste frågor är att vara företrädare för Sveriges bilister. Motormännen anser mobiliteten i samhället 
ska vara tillgänglig, säker och hållbar.   

- Jag hoppas att vi i framtiden kan satsa än mer på lokal verksamhet. Våra lokala företrädare gör ett 
enormt bra jobb, men vi behöver bli synliga på fler ställen runt om i landet, avslutar Olof Karlberg.  

Motormännen avslutade idag sin kongress ute på Lidingö.   

Olof Karlberg 
68 år, Vimmerby. Tidigare bland annat VD SOS International Sverige, VD Viking Sverige AB Larmcentral, 
VD Ostermans Ford Stockholm, förbundsordförande i 10 år och därefter VD i Motorbranschens 
Riksförbund, samt innan dess egen företagare i bilbranschen i 30 år. Erfarenhet av styrelsearbete från 
bland annat Volvofinans, Volvia, Götabanken, Svensk bilprovning och Stadium.   

För mer information: 
Olof Karlberg, Ordförande 
070-631 29 45   

Mikael Höög, pressansvarig, mikael.hoog@motormannen.se,  
08-690 38 51, 070-343 55 99  

Den bifogade bilden på Olof Karlberg är fri att publicera  
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