
 

 
Nimo erbjuder energisnåla och skonsamma torkskåp, tvättbänkar och tekniska tillbehör för klädvårdsrummet till 
återförsäljare, grossister och konsumenter i Norden. Verksamheten startades år 1944, omsätter cirka 180 miljoner kronor 
och har idag 100 engagerade medarbetare. Huvudkontor och fabrik ligger i Hova, Sverige. Mer information på 
www.nimoverken.com  
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Rickard Hallberg ny kvalitets- och 
miljöchef på Nimo 
Som marknadsledande torkskåpstillverkare är kvalitet Nimos högsta prioritet. Detsamma gäller för 
Rickard Hallberg som med 20 års erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete tar steget från Kinnarps 
AB till Nimo för att vidareutveckla interna och externa kvalitetsprocesser.  

– Nimo är branschledande och företaget har stor potential att fortsätta utvecklas och växa. Jag ser 
fram emot att bidra med min kompetens och erfarenhet, säger Rickard Hallberg, ny kvalitets- och 
miljöchef på Nimo. 

Rickard Hallberg har arbetat med miljö- och 
kvalitetsfrågor under större delen av 
yrkeskarriären, en stor del av tiden som 
Kvalitets- och miljöchef. Efter drygt 23 år i 
samma företag har Rickard funnit en ny 
utmaning hos Nimo i Hova. 

– Under första besöket kände jag att det är ett 
företag jag vill vara en del av. Jag lockades av 
ett välskött företag med gott rykte som 
förstår värdet av att hålla hög kvalitet i hela 
verksamheten. 

I rollen som kvalitets- och miljöchef kommer 
Rickard Hallberg leda och utveckla verksamhetssystem och processer, både interna och externa. 

– Ett företags framgång kan oftast förutsägas med kundernas nöjdhet och förtroende. Jag kommer 
därför arbeta mycket med att kvalitetssäkra våra processer gentemot kunderna samtidigt som 
processerna från produktutveckling, inköp och produktion till marknad kommer att säkerställas och 
förbättras. Även miljöarbetet kommer att integreras i det arbetet.  

En annan viktig framgångsfaktor är enligt Rickard Hallberg delaktiga medarbetare, något han efter 
fyra veckor hos Nimo ser gott om. 

– Nimos största tillgång är att alla är engagerade i det som händer i företaget, sånt ger positiva 
resultat både i form av kvalitet och kundnöjdhet, säger Rickard Hallberg.  

– Hos Nimo kommer kvalitet alltid i första hand, vi har höga krav både från våra kunder och oss själva 
som vi hela tiden måste leva upp till. Rickard kommer ha en viktig roll i att säkerställa att våra 
processer möjliggör det, säger Timo Taiminen, vd för Nimo. 

 

Nimo nyhetsrum 
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För ytterligare information  
Timo Taiminen, vd Nimo, 0506-488 05, timo.taiminen@nimoverken.com  
Magnus Sjöbäck, pressansvarig Nimo, 0704-45 15 99, magnus.sjoback@nimoverken.com  
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